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2015 – 2014: السنة اعبامعية

" جون ستيوارث مل"و" فرانسيس بيكون"منطق االستقراء بين 

 ـ دراسة تحليلية مقارنة ـ



 

 شكر وتقدير

الحمد هلل والفضل للذي خلق السماوات بال عمد، ورزق الرزق ولم ينس 
أحد، لو الحمد حتى يرضى، ولو الحمد إذا رضا، ولو الحمد بعد الرضا، الذي 
يسَّر لنا أمرنا في القيام بهذا العمل المتواضع وإتمام المشوار الدراسي بنجاح 

 .وتوفيق منو وحده

نتقّدم بالشكر الجزيل مع فائق االحترام والتقدير لألستاذ المؤّطر بوشيبة 
محمد الذي لم يبخل علينا بتوجيهاتو ونصائحو القّيمة التي كانت عونا لنا في 

 .إتمام ىذا البحث

وبكّل عبارات التقدير واالحترام أتقّدم بالشكر إلى كل من ساىم من قريب أو 
بعيد على إعانتنا في ىذا البحث بكتاب مفيد أو بكلمة طّيبة أو بأّي عمل 

 .أفادنا وإلى جميع األساتذة والعاملين بمكتبة العلوم اإلنسانية

وفي األخير أرجوا من اهلل تعالى أن يجعل عملنا ىذا نافعا وأن يتقّبل مّنا 
 .خالص األعمال

 

 

 



 إىـداء

 .الحمد هلل الذي وفقنا لهذا ولم نكن لنصل إليو لوال فضل اهلل علينا

الحمد هلل الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا على آداء ىذا الواجب 
 ووفّقنا إلى إنجاز ىذا العمل، أما بعد؛

أىدي ىذا العمل المتواضع إلى من ال يمكن للكلمات أن توّفي حّقهما وإلى 
 .من ال يمكن لألرقام أن تحصي فضلهما

إلى من عمل بكّد في سبيلي وعّلمني الكفاح وأوصلني إلى ما أنا عليو، إلى 
 .أبي الكريم أطال اهلل في عمره

إلى من ربّتني وأنارت دربي وأعانتني بالصلوات والدعوات، إلى أغلى إنسان 
 .في ىذا الُوجود أمي الغالية أطال اهلل في عمرىا

 .وإلى جميع األصدقاء وكل طلبة الفلسفة
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 :مقـدمـة
وبتل سؤاؿ اؼبنهج مكانا متمّيزا ُب النقاشات الفلسفية ؼبا لو من مكانة 

ُب معاعبة اؼبواضيع اؼبدركسة بعيدا عن ضركب االعتباط كالتعّسف، كيف ال 
كاإلنساف دائما يسعى كراء ُكنو اغبقيقة بطريقة منتظمة، بل كخبطة كاعية بالرغم من 
اؼبأزؽ الشديد الذم ككاجهو الفكر الفلسفي إبّاف انفصاؿ العلـو الطبيعية عنو بعد 

دهتا ىذه األخَتة خالؿ القرنُت السادس كالسابع عشر ِِ  .التطّورات اؽبائلة اليت َشِو
لكن مثل ىذا اؼبأزؽ ال يغيب على دكر الفيلسوؼ ُب إهباد اغبل لو، 
ألّف النشاط العلمي الذم تسارع منذ بداية القرف السادس عشر كالذم شّجع 
الباحث ُب دراسة الطبيعة ُمستنبطا الوسائل اؼبناسبة، شّجع الفالسفة كذلك 
بالدعوة إٔب ىذه الوسائل للتخّلص من رقبة الالىوت اؼبسيحي كطغيا الفكر 

األرسطي حىت تُعيد الفلسفة صياغة إشكاليتها كأفكارىا صياغة ؿبكمة بعيدا عن 
 .اؼبناىج القديبة

إذف، مشكلة انفصاؿ العلـو عن الفلسفة، تكّفلها خصـو الفلسفة، إالّ 
حدثوف، ' فرنسيس بيكوف'أّف الفضل الكبَت يعود إٔب 

ُ
كواحد من الفالسفة اؼب

الذم ترؾ لنا مؤلّفات تُعّّب عن مرحلة حاظبة كىامة ُب تاريخ الّتفكَت اؼبنطقي، 
حُت كاف على كعّي دبهمة العلم، بل دبهمة الفلسفة العلمية أال كىي سيطرة 
اإلنساف على الطبيعة كاكتشاؼ قوانينها عن طريق االستقراء بناءا على مبدأ 

 .اغبتمية
ال تقـو إالّ باؼبنهج كاالستقراء مناسب ؽبا، كغاية ' بيكوف'فاؼبعرفة عند 

تُنشدىا الفلسفة اليت ال تعٍت التقليد كاإلشًتار، بل تعٍت حرية الفكر كالرأم 
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كالدعوة إٔب اإلبداع، منتقدا طرائق فالسفة اليوناف، خصوصا اؼبنطق األرسطي، 
 .السيما االستدالؿ القياسي دبقدماتو الكّلية كنتائجو اليت ال سبّت إٔب الواقع بصلة

عن الركح العلمية اعبديدة اليت سادت عصره ' فرنسيس بيكوف'لقد عّّب 
، مسّجال موقفو النقدم للمنطق األرسطي، كمعو "األرغانوف اعبديد"ُب مؤلّفو 

بدأت فكرة اؼبنهج االستقرائي ُب الفكر الفلسفي تتجّذر حىت بلغ درجة الّنضج، 
َناطقة من أمثالو ُب بداية العصر اغبديث كانوا يهتموف خبطوات 

َ
ذلك أّف اؼب

ا للمبدأ الذم زبضع لو الظاىرة اؼبدركسة، على حُت كُب  َِ اؼبالحظة كالتجربة َفهَم
كقت ُمتأّخر اّتضح أّف اؼبالحظة كالتجربة تقتضي استخداما للُفركض َتِفي بأغراض 

 .'جوف ستيوارت مل'البحث العلمي، كىذا ما عّّب عنو 
يّتضح أّف اغباجة إٔب معرفة طُرؽ اليت يتمُّ هبا اكتشاؼ القوانُت، كبالتإب 

ُب إقامة منطق ' مل'ك' بيكوف'إٔب معرفة أصوؿ اؼبعرفة العلمية كانت ؿبل اىتماـ 
، فػ 'أرسطو'للمعرفة العلمية على ِغرار منطق اؼبعرفة النظرية اليت سبق إٔب كضعها 

َعَمد إٔب تطبيق اؼبنهج التجرييب على الفلسفة، حُت جعل من التجارب ' بيكوف'
الحظة طريقا للوصوؿ إٔب علم نافع شريطة أف يتخّلص العقل اإلنساين من 

ُ
كاؼب

حّلل االستقراء كضبط طُرقو ُمضيفا ' مل'ك' أرسطو'األكىاـ اليت بقيت من عهد 
، ؽبذا "األرغانوف"من أجل ذبديد ' بيكوف'إٔب ىذه اػبطوات الفرض، أم تابع 

 :ذبيء دراستنا لإلجابة على األسئلة اآلتية
ما معٌت االستقراء؟ كإذا سّلمنا منذ البداية أّف االستقراء كمنهج - 

ا  َِ ُمناسب لدراسة الظواىر الطبيعية، فكيف يبكن أف يكوف ىذا اؼبنهج ُمناسَب
 ؟'بيكوف'لدراسة اؼبواضيع الفلسفية عند 
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ىو امتداد طبيعي ؼبا نادل بو ' جوف ستيوارت مل'ىل االستقراء عند - 
 ، أـ شبّة ما هبعل مفهـو االستقراء ىبتلف عند كل كاحد منهما؟'بيكوف'

 ىل لالستقراء جذكر تارىبية؟- 
' أرسطو'اؼبنطق األرسطي؟ ىا ىذا يعٍت أّف منطق ' بيكوف'ؼباذا نَػَقد - 

 عقيم، كليس ُمناسبا للمعرفة العلمية؟
إذا كاف العلم من صميمو التغَّت باستمرار، حبيث يكوف مفتاح ىذا التغَتُّ 

غَت صاّب؟ كبالتإب يكوف ِفكُرنبا ' مل'ك' بيكوف'النقد، أالّ ُيصبح االستقراء عند 
َِ من الذاتية؟  بالنسبة للتطّور العلمي رغم اؼبوضوعية وبمل بذكرَا

ذلك ما سنحاكؿ اإلجابة عنو من خالؿ حبثنا ىذا الذم دعانا الختياره 
 :دكف سواه من اؼبواضيع األخرل، األسباب اآلتية

 :األسباب الذاتية- أ
مّيولنا إٔب ىذا النوع من اؼبواضيع، كرغبتنا إٔب التقرُّب من منزلة البحث 

 .فيو، كىذا راجع بطبيعة اغباؿ إٔب مؤّىالتنا حوؿ فلسفة العلـو
تطرّقنا إٔب ىذا اؼبوضوع سابقا ُب إطار الدراسات ُب التدرُّج، كُب السنة 

 .النظرية ؼبا بعد التدرُّج

 :األسباب الموضوعية- ب
جوف ستيوارت 'ك' بيكوف'معظم الدراسات العربية أّكدت بأّف فلسفة 

عالمة بارزة ُب تاريخ الفكر اإلنساين، بل َتعتّبُىا تصويرا صادقا للتطّورات ' مل
اليت تنتمي إٔب نتائج العلـو الطبيعية ُب عصرنبا، ىذا ما أثار ُفُضولنا، بل كاف 
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سببا رئيسيا ُب معرفة ما إذا كاف للمنهج االستقرائي مصداقية ُب الفلسفة بالنسبة 
 .إليهما

ُِ ُمستمر،  إّف اؼبعرفة العلمية تقـو على اؼبنهج، كاؼبنهج ىو ُب عمقو نقُد
ؽبذا يكوف ىذا اؼبوضوع دبثابة فرصة تُتيح لنا التعرُّؼ، بل االنفتاح على الدرس 

، يُعُلمنا كيفية اكتساب منهجية التفكَت 'مل'ك' بيكوف'اإلبستيمولوجي عند 
العلمي، ألّف الفلسفة ال تعتمد على اغبفظ كالتَّلقُت، بل باؼبنهج الذم يسمح 

ببناء اؼبعارؼ كتنمية الكفاءات، ؽبذا تكوف غاية البحث اؼبنشودة دعوة إٔب 
 .االنطالؽ من قاعدة علمية، ُتساعدنا على حّل اإلشكاليات

نتقّدـ بوضع . فيما ىبّص بُنية النّص أك اؽبيكل العاـ ؼبوضوع الرسالة
مقدمة، ثالثة فصوؿ، نظرة نقدية، ٍب خاسبة، حبيث : تصميم يُقسِّم البحث إٔب

 .وبتوم كل فصل على مبحثُت
؛ ىي دبثابة كصف استطالعي تول اؼبذكرة، كالتعريف المقـدمة

 .باؼبوضوع كإشكالياتو، باإلضافة إٔب منهجية البحث كمراحلها
، ُقمنا فيو "مقدِّمات أساسية حوؿ االستقراء"؛ اؼبعنوف بػ الفصل األول

 بشكل ـبتصر، ألّف المبحث األولُب ' أرسطو'بعرض اأُلُسس اؼبنطقية لكتابات 
عاعبة من طرفو، كما ىو 

ُ
اؼببحث ال يّتسع مساحة لذكر كلِّ القضايا الفلسفية اؼب

أساُسها اؼبنطقي، مقتصرين على مبادئ العقل، كالِقياس ُب عالقتهما باؼبيتافيزيقا 
 تناكلنا فيو داللة االستقراء ُب الفكر المبحث الثانيأما . أك الفلسفة األكٔب

اإلسالمي، كاقفُت عند الرَُّجل العريب اؼبسلم ُب موضعو من تاريخ العلم، كُب 
ابن 'ك ' ابن اؽبيثم'مسانبتو اليت تُعدُّ ُجزءا من تطّور اؼبنهج االستقرائي كػ 

 إْب...'سينا
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، قمنا ُب "التأسيس لألرغانوف اعبديد"؛ اؼبعنوف بػ الفصل الثاني
من ' بيكوف' من ىذا الفصل بعرض مالمح اؼبوقف النقدم لػ المبحث األول

األفكار السابقة عليو حوؿ مسألة االستقراء ُب شكلو التقليدم، حبيث تُعّّب 
سول أحكاـ مسبقة ال تُفيد خدمة طبيعية ' بيكوف'األفكار كاآلراء السابقة على 

مثال، ُب اؼبرحلة اليونانية قضاياه ُب ' أرسطو'ُب شيء، ألّف القياس كما ُعرِّؼ عند 
صورهتا اؼبنطقية هتتّم بالبحث التجريدم، بل زبُدـ األسئلة اؼبيتافيزيقية كال شأف ؽبا 

 عرضنا بشكل ـبتصر معآب فلسفة علمية هتتّم المبحث الثانيأما . بالطبيعية
خبطوات اؼبنهج االستقرائي من الناحية اإلجرائية لبلوغ القوانُت، كما ذبّلت ُب 

، مفرِّقا بُت القياس كاالستقراء، حيث كاف ىذا التفريق 'بيكوف'العلم الطبيعي عند 
حباجة إٔب عملية إصالح كرّد االعتبار للفلسفة من جديد، إذ تطرقنا ُب ىذا 

كنموذج لإلصالح ىبرج باؼبعرفة اؼبتعلقة بقوانُت " أكىاـ العقل"اؼببحث إٔب 
 .الطبيعة، من كوهنا ؾبّرد معرفة ميتافيزيقية أك احتمالية

عنوف بػ الفصل الثالث
ُ
رؽ كقواعد االستقراء عند "؛ اؼب ِن ، ُب "مل 'ُط

جوف ' من ىذا الفصل أخذنا بعُت االعتبار اؼبوقف النقدم لػ المبحث األول
من منطق االستقراء التقليدم، كذلك بطبع تابع لغرضو من البحث ' ستيوارت مل

العلمي، بلوغ اؼبعرفة العلمية كؾُباكزة الطرح اؼبيتافيزيقي ُب اؼبرحلة السابقة عليو، 
جاكزة ال تبدك كاضحة ُب كتاباتو إالّ أهّنا تفرض طُرؽ إجرائية إلعطاء 

ُ
كُردّبا ىذه اؼب

ُب ' مل'اؼبعرفة ِصفة العلمية، لذلك ًّب التعرؼ على طُرؽ كقواعد االستقراء عند 
، تعتمد ُمالحظة الظواىر ُب ارتباطها كتتابعها لبلوغ قانوف ِكفق المبحث الثاني

 ". االطراد العلِّي للظواىر"مبدأ 
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 أوجو التشابو واالختالف' وميل' 'بيكون': الفصل الرابع
قارنة ' مل'ك' بيكوف'ًّب التطرؽ فيو ألفكار المبحث األول  

ُ
ُب سبيل اؼب

 .  بينهما حوؿ منطق االستقراء، لغرض اكتشاؼ مواطن التشابو كاالختالؼ
 كنتناكؿ فيو النظرية النقدية لكارؿ بوبر الذم اعتّب المبحث الثانيأما 

االستقراء خرافة كنظرتو النقدية لو، كؽبذا السبب استعنا برأيو النقدم لالستقراء كما 
 .ىو البديل الذم قدمو لنا كتصور كنظرة مغايرة ؼبن سبقوه

كهبذا الشكل نقوؿ أف العلم ُب اؼبرحلة اؼبعاصرة ٓب يعد يدافع عن 
مناىجو كمفاىيمو، بل ظهرت صعوبة الدفاع عن الصورة االستقرائية كاغبتمية 

الكالسيكية للعلم أماـ نتائج الفزياء كالرياضيات ؿباكلة ُب ذلك األخذ بالقواسم 
بُت ما ىو معاصر كما ىو كالسيكي، كذباكز ىذا األخَت بإعطاء البديل  اؼبشًتكة
 .كاؼبغاير

دبا أّف موضوع البحث، ُب أغلب األحياف ىو الذم وُبّدد اؼبنهج اؼبالئم، 
فقد اتّبعنا لصياغة أفكارنا صياغة معّمقة، اؼبنهج التحليلي، حبيث عملية التحليل 

كما . ىذه تفرضها السِّمة اليت طبعت كمّيزت أفكارنا، أال كىي البساطة كالوضوح
اعتمدنا على اؼبنهج التارىبي لتوضيح تاريخ االستقراء كدالالتو ُب العصور السابقة 

، أما اؼبنهج اؼبَقارِف استخدمناه لُنحّدد فُبّيزات االستقراء عند 'مل'ك' بيكوف'على 
 .كل كاحد منهما

منطق "قلَّما هِبُد الباحث دراسات قبلية أك دراسات سابقة هبذه الصياغة 
نستطيع من خالؽبا اإلجابة على " االستقراء بُت بيكوف كجوف ستيوارت مل

تساؤالتنا السابقة حوؿ اؼبوضوع، إالّ أنّنا ُقمنا جبمع اؼبراجع اليت سُبسُّ جوانبو 
 .للتقرُّب من ىدؼ البحث اؼبرجو
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 مذكرة لنيل شهادة ماجستَت ُب الفلسفة كتاريخ العلم، مساىل -1
مالح أضبد، : ، إشراؼ-"فرانسيس بيكوف مبوذجا-عوائق تطّور العلم "فاطمة، 

ـ، ُب ىذا البحث حاكلت الباحثة 2008-2007السانية، - جامعة كىراف 
تسليط الضوء على عنصرين أساسيُت يُعتّباف دبثابة عائق إبستيمولوجي لتطور 

ُسلطة الكنيسة كاؼبنطق األرسطي الذم طغى على العصور ؼبّدة أطوؿ، : العلم نبا
كَمن بَػْعَده ُب تأكيده على التجربة كعنصر حيوم كأنبيتها ُب ' بيكوف'لتُبُّت دكر 

 .ربصيل العلم كبناء القوانُت، ُمنتقدا الًتاث األرسطي
، دار النهضة "أسس اؼبنطق كاؼبنهج العلمي" ؿبمد فتحي الشنيطي، -2

َؤلَّف يُقّدـ 1970العربية، بَتكت، دكف طبعة، 
ُ
' ؿبمد الشنيطي'ـ، ُب ىذا اؼب

صفحات للقارئ بأسلوب التحليل للمنطق األرسطي جهة القياس كاؼبنهج العلمي 
االستقرائي كعالقتهما بالعلـو االجتماعية، حىت يستطيع الباحث بُلوغ غاية 

أّكؽبما متعّلق : مفادىا أفَّ اؼبعرفة العلمية معرفة منهجية، مقسِّما البحث إٔب قسمُت
بالّرغم ' ؿبمد الشنيطي'بُأسس القياس، كثانيهما متعّلق بُأسس االستقراء، لكن 

قارنة للكشف عن أكُجِو االختالؼ كالتشابو بُت 
ُ
من ىذا اعبهد ٓب ُيِشر بطريقة اؼب

 .القياس كاالستقراء
مسالك الِعلَّة كقواعد االستقراء عند األصوليُت "ؿبمود يعقويب، - 3

، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر، الطبعة التاسعة، "كجوف ستيوارت مل
ـ، ُب ىذا البحث بطريقة التحليل كعلى سبيل اؼبقارنة ال لذاهتا، يُريد 1994

الرّد على الدراسات اليت أّصلت االستقراء ُب الفكر الغريب األكريب، ' ؿبمود يعقويب'
فمن جهة يُبُتِّ دكر العلماء األصوؿ اؼبسلمُت ُب ربديد قواعد استقراء العّلة، كمن 

جهة ثانية يُبُتِّ دكر الغرب ُب ربديد قواعد استقراء العلَّة الطبيعية ليبُلغ غاية 
 .مفادىا أّف لقواعد استقراء العّلة الشرعية دكر ُب استقراء العّلة الطبيعية أيضا



  مقػدمػة

-  ح-   
 

باإلضافة إٔب ىذه األحباث استخدمنا ؾبموعة من اؼبصادر كاؼبراجع 
كاؼبعاجم كاؼبوسوعات اليت زبِدـ اؽبيكل العاـ ؼبوضوع الرِّسالة كىي مذكورة ُب آخر 

 .البحث
. كلبتم ىذا البحث بأىّم النتائج اؼبتوّصل إليها على مدار أربعة فصوؿ

 :أما عن صعوبات البحث اليت كاجهتنا ُب إقبازه فهي متمثلة ُب اآلٌب
تشُعب جزئيات اؼبوضوع، َصعَّب كضعية ضبطو ُب قالب منهجي - 

كإحكامو ُب ُخطّة متوازنة الفصوؿ كتركيب العناصر اؼبناسبة ُب كل مبحث كُب كل 
 .فصل

حايثة لو، اليت - 
ُ
باشرة للموضوع، عدا بعض الُكتب اؼب

ُ
ِقلَّة اؼبراجع اؼب

استفدنا منها نسبيا، كرغم ىذه الصعوبات إالّ أهّنا ٓب تُعرقل َعَزمنا ُب إسباـ ىذه 
 .اؼبذّكرة اؼبتواضعة

كأخَتا ُب ختاـ ىذا التقدمي ال يسعنا إالَّ أف نتقّدـ بالشُّكر اػبالص 
 .لألستاذ اؼبشرؼ على متابعتو اأَلخوِيّة
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   اأُلسس المنطقية لكتابات أرسطو:األول المبحث
هبمع أغلبية ُمؤرِّخي الفكر الفلسفي أّف العصر اغبديث ىو األمارة الّدالة 
على ُحسِن استخداـ الطرائق كاألساليب ُب معاعبة اؼبواضيع الفلسفية كالبحث 
حدث قّدـ مبوذجا لطريقة تفكَت تعكس 

ُ
فيها حبثا متمّيزا؛ أم أفَّ الفيلسوؼ اؼب

إسًتاتيجية معرفية نقدية حطَّمت إسًتاتيجيات اؼبعرفية اؼباضية، كانفردت دبا ىو 
أك العقالنية ُب ' بيكوف'جديد اؼبعّلل باغبجج كالّباىُت، كالتجريبية ُب شخص 

إّف اؼبعٌت العاـ للمنهج ٓب يَػتَػَقَو كٓب >>: 'ماريو بونخ'، إذ يقوؿ 'ديكارت'شخص 
الذين اعتزموا ...)(يصر شائعا بُت الناس إالّ ُب ُمستهل القرف السابع عشر

' بيكوف'استعماؿ مناىج عامة من أجل التقدُّـ ُب ميداف اؼبعرفة نبا 
 1.<<'ديكارت'ك

فالعصر اغبديث ىو عصر العلم القائم على التّبير الوصفي اإلهبايب ُب 
حيازتو على القوانُت، كالفلسفة ىي النافذة اليت تُطّل منها على ىذا اإلقباز، 

كالفلسفة البيكونية اليت قّوظت علم الاّلىوت بالعلم الطبيعي كزبّلصت من سيطرة 
العقل األرسطي من خالؿ االستقراء، لكن الفلسفة ليست ِحكرا على شعب من 

الشعوب أك أمة من األمم، ككذا العلم َفهما دبثابة اغبصيلة اليت سانبت فيها 
ـبتلف الشعوب كاغبضارات كاليوناف كخصوصا اؼبسلمُت كالعرب خالؿ القركف 
الوسطى، ؽبذا وبّق لنا التساؤؿ فيما إذا كاف من شأف اليوناف كاؼبسلمُت دكر ُب 
 تطوير مناىج االستقراء؟ كبالتإب مسانبة ُب تطوير الفلسفة كالعلم عّب التاريخ؟

 
 
 
 

                                                           
1
- Mario Bunge, Epistémologie/ Trad, G, Ponadieu, Maloine, S, A, Paris, 

Editeur, 1930, P 30. 
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بادئ ذم بدء، ككما هُبرل اغبديث عادة ُب أنّو ألحد منا يبكن لو أف 
يتصّور نفسو بدكف عقل، ألّف اإلنساف لو كاف بدكف عقل الختلفت نظرتو إٔب 

العآب عن ما ىي عليو اآلف أك حىت ُب كقت ما مضى، كردّبا ىذا اغبكم نابع من 
اؼبوقع الذم احتّلو الكائن العاقل خبالؼ بقية الكائنات اليت ال سبتلك إشكاليات 

عن ماىية كجودىا أك التدبّر ُب اؼبعاين كأمور اغبياة كَفهم اؼبشكالت، أم أّف 
اإلنساف كحده خبالؼ غَته، يُدرؾ سبّيزه البحث عن اغبلوؿ ؼبشاكلو اؼبتعّددة اليت 
اختلفت باختالؼ اؼبراحل التارىبية كاجملتمعات البشرية كذىنية األفراد كمعتقداهتم 

 .السائدة
لكن من أجل التبسيط كعدـ اػبضوع لسيطرة رأم بعض اؼبفّكرين دكف 

آخر، ال يسُعنا إالّ أف نقبل فكرة مفادىا أّف الفلسفة اليونانية تُعّد دبثابة قفزة فكرية 
حاكالت الذىنية كالعقلية >>ـبتلفة سباما عن الفكر البدائي، كىي أُكٔب 

ُ
معآب اؼب

اعبادة، بذلت من طرؼ اؼبفّكر اليوناين ُب سبيل تعميق َفهمو ؼبا هبرم من حولو 
، أم ما 1كاستيعاب موقعو من كل ما وبدث على الصعيدين الكوين كاالجتماعي

حصل عند اليوناف ىو ربويل ُمشكالت اإلنساف ُب الطبيعة كاجملتمع إٔب اجملاؿ 
الذىٍت، حيث أصبح ُب اإلمكاف تقييم النظريات تقييما نقديا بعيدا عن اػبرافة 

 .*كاألسطورة
آمن اليوناف إذف ُب ضوء ما سبق ذكره، أّف اؼبعرفة قابلة للتحديد بشكل 

عقلي، لكن العقل ُب رأينا غَت معصـو عن اػبطأ، فقد سبضي بو الرؤية كاضحة ُب 
ليس من شأف ُب أّف >>طريق اغبّق، كقد يعميو اؽبول فيًتّدل ُب الباطل، إذ 

االضطراب ُب التفكَت كاختالؿ موازين الفهم تنعكس آثاره الضارة على اغبياة 

                                                           
 .09، ص(دتط،)مد ،من مناىج النقد الفلسفي، دار الغرب للنشر كالتوزيع، اعبزائر، دمحعياسٍت -  1
ِقصص تدكر على كائنات كنبية تصّور القول الطبيعية، كىبة مراد، كـر يوسف، شاللة يوسف، -  *

 .17، ص1971، 2اؼبعجم الفلسفي، دار الكتب كالوثائق القومية، القاىرة، ط
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، ؽبذا 1<<اإلنسانية، فتحجب عنو الرؤية كتعوقو عن اإلسهاـ بفعالية كإبداع
فالعقل ال هبب أف يتنازؿ عن كسائلو ُب البحث، كىي اؼببادئ كعن قدرتو ُب 

إمكاف الوصوؿ إٔب اغبقيقة الذم ىو الضماف الوحيد الذم ُيّبّر مشركعية البحث، 
كلو ال الثقة ُب ىذه الوسائل كالرجاء ُب الوصوؿ إٔب الغاية لكانت عملية البحث 

 .ؾبّرد عبث ال طائل دكنو
، لكن (ذبيدا كإبداعا)إّف التطّور اؼبعرُب ىو شبرة اعُبهد اإلنساين أثناء تفكَته 

حقيقة التجديد كاإلبداع ُمتعلقة أكثر بدكر العقل ُب اكتشاؼ اػبطأ، من خالؿ 
قواعد تُنّظم نشاطو كتضِبط سلوكو، فإذا كاف الرجل اليوناين فعال بادر على 

إحضار العقل إلهباد حل ؼبشكالتو ُمسانبة ُب التطور اؼبعرُب، فهل الرجل اليوناين 
نفسو استطاع أف يضع ضوابط كقواعد ُتؤّكد حسن استثماره ؼبلكة العقل؟ مبتعدا 

 عن ما يعوؽ فهمو، ؾبتنبا اػبطأ كاالضطراب ُب التفكَت؟
سبق، 

ُ
لعّل ُمراعاة الصَتكرة التارىبية لتطّور اؼبفاىيم خَُت من التقييم اؼبعيارم اؼب

من ىنا ضركرة األخذ بعُت االعتبار اإلرىاصات األكٔب اليت اعتمد فيها على قواعد 
تعود للفضل - 2'فتحي الشنيطي'حسب ما يرل -كُأسس للتفكَت، فهذه األخَتة 

، بعد أستاذه *(ـ. ؽ384)' أرسطو'الذم قّدمو الفيلسوؼ اليوناين الشهَت 
، ليُبُّت **، الذم نسب ـبتلف مفاىيمو للجدؿ الصاعد(ـ. ؽ427)' أفالطوف'

كيفية االرتقاء إٔب اؼبعرفة الشاملة، ألنّو يؤمن كلَّ اإليباف بوجود حقائق أبدية 
ُثل

ُ
كأّما اغبقائق اغبّسية فهي نتاج الوىم كاػبطأ، لذلك كاف . موجودة ُب عآب اؼب

                                                           
، (ط،ت)ؿبمد فتحي  الشنيطي، ُأسس اؼبنطق كاؼبنهج العلمي، دار النهضة العربية، لبناف،بَتكت ، د-  1

 .05، ص1970
 .06ؿبمد فتحي، الشنيطي،  ُأسس اؼبنطق كاؼبنهج العلمي، مرجع سابق، ص -  2
الكتب : فيلسوؼ يوناين كعآب موسوعي كُمؤّسس علم اؼبنطق، ُتصنَّف مؤلفاتو من حيث اؼبوضوع إٔب-  *

 .اؼبنطقية، اؼبيتافيزيقية، األخالقية، الشعرية
كظيفة عقلية؛ تعٍت ارتفاع الفكر من اإلحساس إٔب الظّن، كمن الظّن إٔب العلم االستدالٕب، صبيل -  **

 .485، ص 1994، (ط)صليبا، اؼبعجم الفلسفي، الشركة العربية للكتاب، بَتكت، د
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العقل كحده الكفيل بإلغاء كل تغَّت كانتصار إٔب الثبات كاؼببادئ العليا، إالّ أّف 
ثل ُب >>

ُ
أرسطو رفض ىذا األسلوب كرأل أنّو ال يرتقي إٔب مرتبة اليقُت، ألّف اؼب

 .1<<نظره ليست سول معاف ذىنية
يبدك أّف ىذا الرفض ُمتعّلق أكثر بعملية إغباؽ اليقُت بالواقع، خالفا 

الذم يرل فيو كنبا كزيفا، حبيث األشياء كاؼبوجودات العينية ُب نظر ' أفالطوف'لػ
الشّك ُب كجودىا كفق ىذا الرفض، كما على العقل سول اكتشاؼ ' أرسطو'

: ُب ىذا الّصدد قائال' سآب يفوت'يُعّلق . القوانُت كالنُّظم اؼبوجودة ُب الواقع سلفا
اعتّب أرسطو العقل يكتشف نظاما كاف من قبل موجودا ُب الواقع، كأّف اؼبعرفة >>

فموضوع العلم الذم ىو ...)(الفيزيائية خاصة كالعلمية عاّمة علم خّبة خالص
الواقع يتوافر سلفا ُب اإلدراؾ كيُعطي بصورة سابقة على اؼبعرفة ُب اػبّبة 

ناسب الذم يضمن قواعد كُأسس سليمة 2<<اؼبباشرة
ُ
، فما ىو إذف اؼبنهج اؼب

للتفكَت نستنطق هبا الواقع؛ حبيث ىذه األخَتة تُعّد شبرة العلم اغبديث عند 
اؼبعرُّب، لنرل فيما إذا ' أرسطو'؟، أليس من اؼبفركض أف كبّلل أسلوب 'أرسطو'

 ؟'أفالطوف'كاف كاقعيا أك دبعٌت آخر ذبريبيا، دكف أف يقع فيما كقع فيو أستاذه 
 كعلم ينظر ُب *ُكتبا ُب اؼبنطق' أفالطوف'خبالؼ أستاذه ' أرسطو'كضع 

التفكَت من حيث ىو كذلك إعماال للصواب كدرءا للخطأ، كقد أطلق عليها اسم 

                                                           
مدحت ؿبمد نظيف  األسس اؼبيتافيزيقية لنظريات أرسطو اؼبنطقية، دار الوفاء لدنيا الطباعة كالنشر، -  1

 .28، ص 1999، 1اإلسكندرية، مصر، ط
سآب يفوت، فلسفة العلم اؼبعاصر كمفهومها للواقع، دار الطليعة للطباعة كالنشر، بَتكت، لبناف، -  2
 .38، ص1986، 1ط

كقبل أف نُعرِّؼ . 428لغة ىو الكالـ أك النطق، صبيل صليبا، اؼبعجم الفسلفي، مرجع سابق، ص-  *
، ٍبّ (الكلمة)تعٍت ُب أصلها اللغوم  (Logosلوجوس )، نقوؿ أّف لفظو 'أرسطو'عند  (Logic)اؼبنطق 

، كاف أكَّؿ من استخدـ كلمة منطق ىو 'ىرقليطس'عند  (اإللو)استخِدمت دبعٌت العقل اؼبدبِّر للكوف 
ُب النصف األّكؿ من ' اإلسكندر األفركديسي'ُب القرف األّكؿ، ُقدِّـ دبعٌت اعبدؿ، ٍبّ استخدمها ' شيشركف'

 . فهو أداة العلـو هبب دراستو قبل أّم علم نظرم' أرسطو'أّما اؼبنطق عند . القرف الثالث
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ؾبموع القواعد اؼبنطقية ُتشكِّل اآللة اليت تكفل الباحث >>اآللة، أم " األرغانوف"
 .1<<عدـ الوقوع ُب اػبطأ فتعصمو من إطالؽ األحكاـ اػباطئة

كتاب اؼبقوالت، : اؼبنطقية أّكال موّزعة إٔب ثالثة أقساـ' أرسطو'جاءت ُكتب 
أما اؼبؤلفات الثالثة األخرل، فهي ُب االستدالؿ من . العبارات، التحليالت األكٔب

التحليالت الثانية، اعبدؿ، >>: حيث مادتو، كلذلك خرجت لنا ثالث ُكتب ىي
، إالّ أّف 2<<األغاليط كىي دبثابة تطبيقات لنظرية القياس ُب شىّت ميادين اؼبعرفة

اؼبنطق األرسطي حولو آراء، فهناؾ من كشف عن مواطن الصورية فيو، كىناؾ من 
موفَّقا أيّبا توفيق ُب ' الشيخ ابن سينا'>>كشف عن مواطن اؼبادية فيو، كردّبا كاف 

حُت ارتأل أنّو ماداـ علم اؼبنطق يستهدؼ تزكيدنا ' أرسطو'تعليقو على منطق 
بالقواعد العامة اليت تعصمنا من اػبطأ، فالعناية ُمنصّبة على صورة الفكر كمادتو 

 .3<<ُب آف كاحد
ٓب يكن ىو أكَّؿ من ' أرسطو'لو تتّبعنا تطوُّر الدراسات اؼبنطقية لوجدنا أّف 

حبث ُب اؼبنطق، كىذا ليس إنكارا مّنا أنّو ٓب يضع علم اؼبنطق بقوانينو كقواعده 
إذا نظرنا إٔب >>: 'علي سامي النشار'كمبادئو، لكّنو هنل من السابقُت عليو يقوؿ 

مصادر اؼبنطق عند أرسطو، من خالؿ معرفتنا لتطّور الدراسات اؼبنطقية لدل 
، كلُنمّثل بصفة ـبتصرة لذلك 4<<السابقُت عليو، قبد أّف لو جذكرا لديهم

باألصوؿ الفلسفية للمنطق عند الفيتاغوريُت عندما اىتموا بدراسة التقابل بُت 
الذم رأل أّف الوجود ُب تغَتُّ مستمر، كىنا اإلشارة ' ىَتاقليطس'األضداد، أك مع 

                                                           
، 1993، 1جورج زناٌب، رحالت داخل الفلسفة الغربية، دار اؼبنتخب العريب، بَتكت، لبناف، ط-  1

 .98ص
 .18ِمدحت ؿبمد نظيف، األسس اؼبيتافيزيقية لنظريات أرسطو، مرجع سابق، ص-  2
 .14ؿبمد فتحي الشنيطي، أسس اؼبنطق كاؼبنهج العلمي، مرجع سابق، ص-  3
ط، )علي سامي النشار،  اؼبنطق الصورم منذ أرسطو حىت عصورنا اغباضرة، دار اؼبعارؼ، مصر، د-  4

 .20، ص(س
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يتحدَُّث عن التناقض بوصفو قانوف للوجود >>إٔب مبدأ اؽبوية كعدـ التناقض، فهو 
 .1"الوجود كالالكجود شيء كاحد، ككل شيء موجود كغَت موجود: "ُب قولو

لكي نتجاكز أسلوب السرد كنقًتب من أسلوب التحليل اؼبناسب إلعطاء 
أك تقدمي كرقة، يتمّكن منها القارئ الكشف عن اأُلسس اؼبنطقية لكتابات 

 من خالؿ معاعبتو *الفلسفية، أم ما يتعّلق باؼبباحث الفلسفية الكّبل' أرسطو'
هبب أف ننطلق من فكرة مفادىا أّف الفلسفة ىي ؿباكلة إلدراؾ العآب ُب . ؽبا

صورتو الكلية بواسطة العقل، فإّف ؾباؽبا أعّم اجملاالت كأكثر ذبريدا، أم أّف 
الفلسفة تأخذ من اؼبشكالت اؼبتداخلة كاؼبًتابطة ُب صورة فهم كّلي، خبالؼ 

 .العلـو ألّف كل علم ىبتص جبزء من الواقع موضوعا لبحثو
 كالذم يرل أّف موضوعها **من خالؿ تعريفو للفلسفة' أرسطو'لذلك فإّف 

ىو مبادئ ىذا الوجود القصول كغايتو، جعل من ُأسسو اؼبنطقية ُب نظر البعض 
تتعّلق أكثر بالبحث التجريدم اؼبنفصل عن الواقع؛ أم ما يهتم بصورة التفكَت 

ٓب يكن عصر العلم باؼبعٌت اؼبادم، ' أرسطو'بعيدا عن اؼبعرفة العلمية، بيَد أفَّ عصر 
لكن ٓب يفت أرسطو أف >>حيث كاف االىتماـ األكّب منصبَّا على اجملاؿ القياسي

فلو نظرنا إٔب القضية ...)(يُنبِّو إٔب قيمة التعرُّؼ على الوقائع كاغبقائق اؼبادية
ثدييات تُرِضع أطفاؽبا، لوجدناىا مستخلصة من خّباتنا كمشاىداتنا ُب الواقع، 

قبم عن - حّيتاف ثدييات-فإذا ربطنا بُت ىذه القضية كبُت قضية أخرل ىي 

                                                           
 .23مدحت ؿبمد النظيف، اؼبرجع نفسو، ص -  1
اؼبعرفة، الوجود، القيم، : أّدل اعبهد العقلي اؼبنّظم ؼبعاعبة اؼبشكالت الفلسفية إٔب ذبميعها تقريبا ُب-  *

 .اجملتمع السياسي
عن الفلسفة األكٔب كىو يعٍت دبعرفة اؼببادئ األكٔب للكوف أك أشّد ىذه اؼببادئ ظبوا ' أرسطو'يتحّدث -  **

ؾباىد عبد اؼبنعم ؾباىد، دار الثقافة للنشر : أك أشّدىا عمومية، كلًت ستيس، تاريخ الفلسفة اليونانية، تر
 .218، ص1983، (ط)كالتوزيع، القاىرة، مصر، د
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االرتباط نتيجة حيتاف تُرِضُع أطفاؽبا، فهنا استدالؿ غَت مباشر أك قياس مؤّلف 
 .1<<قضيتُت نبا مقدمتاه كقضية ثالثة ىي النتيجة الناصبة عن الربط بينهما

َمُو  للفلسفة، كُب ضوء ما شهده القرف ' أرسطو'ُب ضوء التعريف الذم قدَّ
 من هنضة كاليت كانت ؽبا أبعد األثر ُب تغيَت نظرة اإلنساف إٔب الكوف 17

كالطبيعة؛ أم ما يتعّلق دبكتشفات العصر كما صحبها من ثورة السيما ُب ؾباؿ 
، نرل أنَُّو ال مانع 2<<شعر اإلنساف بازدياد سلطانو على األرض>>الصناعة حُت 

ا ميتافيزيقية ، أم أّف ىناؾ عالقة *بأف كبكم على اأُلسس اؼبنطقية األرسطية أهنَّ
كثيقة مباشرة بُت اؼبنطق كاؼبيتافيزيقا، حيث تبحث ىذه األخَتة ُب طبيعة الوجود 
اجملرد، كىي بذلك تتجاكز العديد من العلـو اليت يتناكؿ كل علم منها جانبا من 

جوانب ىذا الوجود، لكن كيف نبُػرِّر ىذا اغبكم؟ كإذا كانت مشكلة الوجود ىي 
فما ىي ُأُسسها اؼبنطقية؟ كىل ' أرسطو'اؼبوضوع الفلسفي اؼبطركح ُب كتابات 

 بالفعل ٓب يهتم أرسطو باؼبعرفة العلمية؟
 :مبادئ العقل -أ 

       إّف التفكَت البدَّ لو من مبادئ عامة يسَت على ىديها، كلو ىذه اؼببادئ ؼبا 
أمكن لإلنساف أف يُبّيز نفسو عن اغبيواف أك أف يعتّب األشياء ااطة بو رغم 

إٔب إقامة منطقو على ىذه ' أرسطو'اختالفها كتنوُّعها شيء كاحد، ىذا ما دعى 

                                                           
 .08ؿبمد فتحي الشنيطي، ُأسس اؼبنطق كاؼبنهج العلمي، مرجع سابق، ص -  1
 .39، ص 2005، 1الشاركين اغببيب، فلسفة فرنسيس بيكوف، دار التنوير، بَتكت، لبناف، ط-  2
تُعرؼ عند البعض على أهّنا العلم الذم يتأمَّل اؼبوجودات الالؿبسوسة كاؼباكرائية، فالعلـو النظرية ىي -  *

اؼبيتافيزيقا اليت تبحث األشياء الالمادية، كالوجود عموما، جالؿ الدين سعيد، معجم اؼبصطلحات، دار 
 .257، ص 2007، (ط)اعبنوب للنشر، تونس، د
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قانوف :  تتعّلق دبختلف أنواع التفكَت كاؼبتمثِّلة1"قوانُت أّكلية"اؼببادئ، أك دبا ُيسّمى 
. اؽبوية، قانوف عدـ التناقض، قانوف الثالث اؼبرفوع أك الوسط اؼبمتنع

  :*قـانون الهـويـة- 1
 أفَّ لفظ اؽبوية يُقاؿ بالًتادؼ على اؼبعٌت الذم ينطبق 2'يوسف كـر'يرل 

، كما ُتشتقُّ اإلنسانية من اإلنساف، كدبا (اؽبو)عليو اسم اؼبوجود، كىي مشتقة من 
أّف مبدأ الوجود ىو أبسط اؼبعاين مطابق لذاتو كبصل على ىذا القانوف، أم أّف 

، إذ أّف كل **اؽبوية تُفهم على أهّنا أساس منطقي من أجل الفهم األنطولوجي
إّف الوجود ىو ذاتو أك ىو ما ىو، كىذا >>: 'يوسف كـر'شيء مساك لنفسو، يقوؿ

ُتُو أف هبعلنا كبرص على  اؼببدأ يُهيمن على األحكاـ كاالستدالالت اؼبوجبة، كمهمَّ
. 3<<أف لبلط بُت الشيء كما عداه كأالّ نُظيف لشيء ما ليس لو

 
: قانون عدم التناقض- 2

من اؼبستحيالت األنطولوجية أف يًتادؼ مبدأ الوجود كأبسط معٌت اؼبطابق 
لذاتو مع نقيضو، إذ أنّنا ال نستطيع أف نفًتض أنّنا جزائريُت كلسنا جزائريُت ُب 

الوقت عينو، فقانوف عدـ التناقض كأىّم قانوف ميتافيزيقي يُعّبِّ ُب صورة سلبية عن 
اػبصائص الفكرية لثبات اغبقيقة كما يُعّبِّ عنها ُب صوره اؼبوجبة قانوف الذاتية 

                                                           
 .21علي سامي النشار ،  اؼبنطق الصورم منذ أرسطو حىت عصورنا اغباضرة، مرجع سابق، ص -  1
ُب قانوف اؽبوية، أخذ القوانُت األساسية ُب الفكر كأنّو ال يقبل الّبىاف، كإف كّنا ' أرسطو'رأل -  *

عبد الرضباف بدكم، : نستخدمو ُب الّبىنة، أرسطو، منطق أرسطو، تر عربية قديبة، ثالثة أجزاء، حّققو
 . 09، ص 1980ككالة اؼبطبوعات، الكويت، 

 .111، ص 1957، (ط)يوسف كـر ، العقل كالوجود، دار اؼبعارؼ، مصرد-  2
تعتّب فرع من البحث اؼبيتافيزيقي، يهتم بدراسة الوجود ذاتو دبنأل عن طبيعة اؼبوجودات، صفاء عبد -  **

 .11، ص1998، 1السالـ جعفر، قراءة اؼبصطلح الفلسفي، دار الثقافة العلمية، اإلسكندرية،مصر، ط
، اؼبرجع نفسو ص -  3  .138يوسف كـر



 مقدِّمات أساسية حول االستقراء:   الفصل األول

 

 -19 - 
 

. كمعٌت الثبات يتعلَُّق باؼباىية األزلية اليت تتغيػَُّر تعريفات بتغَتُّ الظركؼ كتغَتُّ األفراد
 باعتبارىا موضوعا *التعريف ىو الصورة اليت يتمثَّلها اعبوىر>>: 'جوف ديوم'يقوؿ 

. 1<<للمعرفة، كلو كملت لنا تعريفات األنواع، كملت لنا اؼبعرفة بالوجود كلِّو
عندما يُدافع عن األساس األنطولوجي لعدـ التناقض، فهو ' أرسطو'إّف 

ُب التغَتُّ كالثبات اؼبطلق، حبيث أنَُّو بإمكاف أف ىُبرج لنا ' ىَتاقليطس'يُهاجم نظرية 
الشيء الواحد صفات متضادة بالقوؿ كليس بالفعل، كما أنّو توجد كائنات ليس 

، 'ىَتاقليطس'عكس  (ا اّرؾ األكؿ الذم ال يتحرَّؾ)هبا كإمّبا ىي فعل أبدا 
الذم يرل الشيء الواحد تصدر عنو صفات متضادة، حبيث ال يبقى ُب الشيء 

. ىوية بأّم معٌت
 :قانون الثالث المرفوع- 3

إّف قانوف الثالث اؼبرفوع ىو الصورة النهائية لقوانُت الفكر الثالثة، كما يبثل 
بوجو اػبصوص الصيغة الشرطية للقانوف عدـ التناقض، أم يتضّمنو، إذ يرل 

أنكساجوراس >>أّف ىذا القانوف يقـو على أساس أنطولوجي كيناقش ' أرسطو'
، فالشيء 2<<الذم نادل بوجود شيء هبمع ُب طياتو كل الصفات اؼبتناقضة

كال ' ال ب'أك ' ب'ىي ' أ'الواحد ال يسمح بصفات متناقضة، فإّما أف تكوف 
. توجد حالة ثالثة

                                                           
من حيث االشتقاؽ اللغوم يعٍت اعبواىر أك األحجار الكريبة اليت يُغالوف ُب أشباهنا، كظبّيت جواىر -  *

كيقصد بو مقاـ بنفسو، كىو . 157لشرفها  ككوهنا نفيسةمراد كىبة، اؼبَعجم الفلسفي، مرجع سابق، ص 
يقابل العرض، اؼبعجم الفلسفي ' أرسطو'متقّدـ بذاتو كمتعُتِّ دباىيتو، كىو اؼبقولة األكٔب من مقوالت 

، (ط)إبراىيم مذكور، اؽبيئة العامة لشؤكف اؼبطابع، القاىرة، د: الصادر عن ؾبمع اللغة العربية تصدير
 .64، ص1979

، (ط)زكي قبيب ؿبمود، دار اؼبعارؼ، مصر، د: نظرية ُب البحث، تر- جوف ديوم ، كاؼبنطق -  1
 .23، ص1960

 .49مدحت ؿبمد النظيف ،األسس اؼبيتافيزيقية لنظريات أرسطو، مرجع سابق، ص-  2
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لكي نستمر ُب تثبيت اغبكم أك باألحرل تّبيره على اأُلُسس اؼبنطقية ذات 
اؼبنفصلة عن الواقع كاؼبتعلقة أكثر بالبحث ' أرسطو'الُبعد اؼبيتافيزيقي عند 

التجريدم، هبب أف نقف عند القياس األرسطي كلو بصفة ـبتصرة، كىذا الوقوؼ 
. يتطلب مّنا أف نقابلو دبوقف آخر يعارضو كيثبت ُحكمنا

إذ بظهور العلم اغبديث كاكتساح مفاىيمو ؼبختلف ؾباالت اغبياة استطاع 
الفالسفة ادثوف نقد طرؽ البحث القديبة، ألفَّ ما حدث ُب العلم غَتَّ من 

طريقة تفكَت الناس حوؿ األشياء من أجل التنبُّؤ هبا كالتحكُّم فيها، حيث قبد 
الذم ال يهتّم بالطبيعة، >>ينقد القياس األرسطي  (1561)' بيكوف'كاحد كػ 

، أم أفَّ القياس 1<<فهو صورم نبُُّو فقط صحة االنتقاؿ من اؼبقدِّمات إٔب النتائج
أخصَّ ما ُب اؼبنطق الصورم ىبتصُّ بالبحث ُب صورة التفكَت دكف مادَّتو، حيث 
. تكوف قوانينو الصورية عامة تنصبُّ على كل موضوع، فهي مطلقة كثابتة ال تتغَتَّ 

األكرغانوف "كواحد من الفالسفة ادثوف كتابة ' بيكوف'ؽبذا أصدر 
، مبوذج يعكس فكرا فلسفيا يتَِّخُذ من الفلسفة كالعلم ال البحث ُب *"اعبديد

القضاء على الَتصوُّرات اؼبيتافيزيقية اليت ' بيكوف'مبادئ الوجود القصول، أم يريد 
غالبا ما يفرزىا اعبهل دبعرفة أسباب اغبوادث كالظواىر، حيث االستقراء ىو عنواف 
العلم الذم ال يقتصر على ما فوؽ الطبيعة، فما ىو القياس؟ كما معٌت االستقراء؟ 

كيف يُبكن أف يكوف القياس األرسطي كأساس منطقي لإلجابة عن السؤاؿ 
اؼبيتافيزيقي من خالؿ معٌت الفلسفة عنده؟، أالَّ يكوف ىذا التساؤؿ سول ُمّبِّرا 

كاؼ لنقد اؼبنطق األرسطي كالدعوة لالستقراء لبلوغ اؼبوضوعية كاؼبعرفة العلمية؟ 

                                                           
ؿبمود فهمي زيداف ، االستقراء كاؼبنهج العلمي، دار الوفاء لدنيا الطباعة كالنشر، اإلسكندرية،مصر، -  1
 .85ـ، ص2002، 1ط

األّكؿ لنقد األحكاـ اؼبسبقة، : يشكِّل ىذا الكتاب عرضا كامال للطريقة التجريبية، مقسَّم إٔب قسمُت-  *
كالثاين لعرض طرؽ البحث العلمي، انطالقا من التجربة إٔب القانوف، ركين ألفا، موسوعة الفلسفة 

 . 305ـ، ص1990، 1،دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، ط جورج كبل: كالفالسفة، مراجعة
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، لكنَّو كاف معركفا لدل 'أرسطو'كضع القياس ُب صورتو الكاملة مع 
، إالّ أّف معظم الدراسات تأصل القياس عنده من خالؿ الكتب الثالثة 'أفالطوف'

، ٍب القياس اعبدٕب ُب الكتاب الثالث "التحليالت"من مؤلفاتو؛ األكٔب كالثانية ُب 
قوؿ ُمَؤلَّف من قولُت، إذ سلَّم هبما لـز >>القياس أنَّو ' أرسطو'كيُعرُِّؼ ". الطوبيقا"

، أم أّف القياس من خالؿ ىذا 1<<عنهما بالضركرة قوؿ ثالث ىو النتيجة
التعريف يتعلَّق ببنائو أك طريقة تكوينو، فالنتيجة اؼبًتتبة على القوانُت أك اؼبقدِّمتُت، 

.  اؼبنطقي*تلـز لزكما ضركريا من الناحية اؼبنطقية ؼببدأ التناقض أك االتساؽ
إّف غاية القياس إضافة ؿبموؿ معُتَّ إٔب موضوع بواسطة طرؼ ثالث ىو 

اغبد األكسط، كاؼبوضوع ىو اعبوىر كإف كانت تستند إليو ؿبموالت عديدة، فإذا 
كاف القياس وبتوم على مقدِّمتُت فإّف كل مقدمة ىي قضية كالقضية بدكرىا 

ال ُيشَتاف إٔب موجودين ُب  (اؼبوضوع كاموؿ)ربتوم على حدَّين متمايزين؛ أم 
. الواقع التجريدم

. اؼبنضدة مصنوعة من مادة اػبشب:   مثـال
.  كل ما ىو مصنوع من مادة اػبشب وبًتؽ

.  اؼبنضدة ربًتؽ
اؼبنضدة موجود كاحد كالصفات اغبسِّية اليت ربملها ليست موجودات حسِّية 

جزئية، كإمّبا ؾبردة ال كجود ؽبا ُب الواقع، ليس التمييز بُت اعبوىر كاألعراض سبييزا 

                                                           
، 1976، 1جالؿ ؿبمد موسى، دار الكتب اؼبصرم، القاىرة، مصر، ط: كيزٕب ساؼبوف ،اؼبنطق، تر-  1

 . 62ص
يعٍت أف تكوف النتيجة غَت متناقضة مع صدؽ اؼبقدمات، على كبو يكوف فيو من غَت اؼبنطق أف نقبل -  *

اؼبقدمات كنُنكر النتيجة، مدحت ؿبمد نظيف، األسس اؼبيتافيزيقية لنظريات أرسطو، مرجع سابق، 
 .  197ص
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ا سبّيزا منطقيا، فإذا رجعنا إٔب سؤاؿ اؼبيتافيزيقا اليت تدرس اؼبوجود دبا ىو  ذبريبيا، كإمبَّ
. 1<<الذم يشرح طبيعة ا>>موجود أك العلم 

، من الناحية اؼبنطقية أثناء تقريره أك ربديده للعلل 'أرسطو'هبيب عليها 
، حبيث (ا ارِّؾ)فاعلة، مادية، صورية، غائية ليّبىن على اعبوىر األزٕب : األربعة

ات ُب ' أرسطو'العلل األربعة ىي إجابات عن أربع أسئلة كضعها  لتفسَت التغَتُّ
اؼبنضدة مصنوعة من >>الطبيعة، كىذه األسئلة نرجع هبا إٔب مثاؿ القياس السابق، 

مادة اػبشب، ٍب صورة اؼبنضدة كالسؤاؿ الثالث يكوف عن العّلة الفاعلة، أـ الرابع 
فهو عن الغاية أك اؽبدؼ الذم من أجلو ُصنعت اؼبنضدة كىو اؽبدؼ النهائي، 

ا اؽبدؼ ' أرسطو'حيث يقوؿ  عن العلل الثالثة األكٔب ذبتمع أـ الغائية فتنفرد ألهنَّ
.  2<<النهائي

إذف اؼبعرفة األرسطية بناءىا يقـو على العلَّة، كأمر الِعّلة يقتضي اؼبسلك أك 
ُدىا، أم ما يُناسب القياس ككظيفتو اليت تتعّلق أكثر باإلجابة  الطريق الذم وُبدِّ

ُحرِّؾ)على السؤاؿ اؼبيتافيزيقي ُب الفلسفة األكٔب 
الصورة >>، بالرغم من أفَّ (ا اؼب

اؼبنطقية صورة أمينة للواقعة اعبزئية العينية، حيث يكوف الًتابط بُت اؼبعاين حاصال 
، إالّ أنّنا نرل أّف التعليل الذىٍت من 3<<على صورة الًتابط بُت األشياء العينية

خالؿ ما ىو عيٍتُّ كفق اؼبثاؿ السَّابق، حيث قبد العّلية، يُبثِّل فيها اغبّد األكسط، 
العلة اعبامعة بُت اغبّد األصغر كاغبّد األكّب، تعبَتا ال على الواقعية باؼبعٌت 

ا على اؼبيتافيزيقا . اغبديث، كإمبَّ
  

                                                           
ـ، 2007، 2إماـ عبد الفتاح إماـ ،مدخل إٔب اؼبيتافيزيقا هنضة مصر للطباعة كالنشر، ط-  1

 .110ص
 .115اؼبرجع نفسو، ص-  2
ؿبمود يعقويب، مسالك الِعّلة كقواعد االستقراء عند األصوليُت كجوف ستيوارت مل، ديواف اؼبطبوعات -  3

 .16، ص1994، 9اعبامعية، اعبزائر، ط
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: القياس -ب 
: كىي ثالثة' أرسطو'للقياس أنواع ربدَّث عنها 

.  يتكّوف من قضيتُت أك ُحكمُت حبتيُت:القياس الحملي- 1
-أ>> فهو مقّدمات تنقسم إٔب ثالثة أقساـ :القياس البرىاني- 2

مثل مبادئ الِعلِّية كالثالث اؼبرفوع، " علـو متعارفة"مقدمات أكلية بإطالؽ، كتسمى 
كىي ليست " أصوال موضوعة" مقّدمات ُتسمى -بيتماشى القياس دبوجبها، 

تعلِّم التسليم هبا، فُيسلِّم "مصادرات" مقّدمات تسمى -جأكلية، 
ُ
، يطلب من اؼب

. 1<<هبا مع عناد ُب نفسو، كيصَت عليها إٔب أف تبُّت لو ُب علم آخر
كىو القياس الذم يبدأ من اآلراء اتملة، كيقوؿ : القياس الجدلي- 3

أّف ىدفنا من ىذا الكتاب ىو أف نُؤلِّف من " الطوبيقا"ُب كتاب >>: 'أرسطو'
ٓب تأت - إذا أجبنا جوابا-اؼبقدمات ذائعة قياسا ُب كل مسألة نقصد، كأف تكوف 

كُب موضع آخر يقوؿ أّف القياس االحتجاجي ىو قياس ...)(فيو بشيء مضاد
جدٕب، كأيضا القياس اؼبشكِّك فهو قياس جدٕب بالنَّقيض، إذف فالقياس اعبدٕب 

. 2<<احتجاجي كُمشكِّك: نوعاف
 ىو اؼبنهج الذم يبدأ باعبزئيات ليصل منها إٔب القوانُت عامة *إّف االستقراء

يعتمد على أمرين؛ األّكؿ يعٍت أنَّو إذا ظهرت حالة كاحدة سالبة زُبالف اؼبالحظة 
اليت سبق التوصُّل إليها، فالبدَّ من رفض القانوف الذم تأسَّس بناءه على اؼبالحظة 

األكٔب، كاألمر الثاين إّف إثبات صحة قانوف ما، يكوف بإثبات أّف كل القوانُت 
القانوف العلمي يُقّدـ تفسَتا ' بيكوف'فقد اعتّب >>كالنظريات اؼبعارضة لو خاطئة 

                                                           
، تاريخ الفلسفة اليونانية، مرجع سابق، ص -  1  .129يوسف كـر
 .197مدحت ؿبمد نظيف، األسس اؼبيتافيزيقية لنظريات أرسطو، مرجع سابق، ص -  2
ميَّز بُت االستقراء كالقياس سبييزا تاما، فقاؿ االستقراء أبُت من القياس ' أرسطو'يرل البعض أّف -  *

باإلضافة إلينا، ألنّو يبدأ من اعبزئيات، أما القياس فأبُت بالذات، ألنّو يبدأ من الكليات، مدحت ؿبمد 
 .199نظيف ،اؼبرجع نفسو، ص
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للمالحظة كالتجارب ككل حادثة من اغبوادث الطبيعية تتحّدد عن طريق حادثة 
. 1<<أخرل سلبية
يبثِّل الفكر الناقد للقياس األرسطي ألنّو كسيلة عقيمة ُب ' بيكوف'ؽبذا فػ 

كثَت من جوانبو إلرساء التفكَت العلمي كالفلسفي على ُأُسس االستقراء السليمة، 
يعتمد على النتيجة، أم تكوف ضمن مقدِّماتو كاليت يسلِّم هبا اؼبستدؿ >>فالقياس 

اؼبصادرة "مقدِّما قبل حصولو على نتيجة، كىذا ما يسّمى عند بعض اؼبناطقة بػ 
للمنطق األرسطي خصوصا جهة القياس ' بيكوف'إفَّ نقد . 2<<"على اؼبطلوب

كالذم سوؼ نتحدَّث عنو بشكل مفصَّل ُب الفصل اؼبقبل ىو حّجة لنا، كما أفَّ 
تأثَت الفلسفة اليونانية بوجو عاـ كاؼبنطق األرسطي بشكل خاص حقيقة تارىبية 

ُب تاريخ الفكر ' ابن تيمية'، كػ'أرسطو'تثبت آراء علماء اؼبسلمُت النقدية لػ 
بثالشبائة عاـ، قد انتقد األقيسة اليت ' بيكوف'عاش قبل ' ابن تيمية'>>اإلسالمي، 

ليست مبنية على الواقع، بل التحليق ُب الكليات، مصرِّحا بأنبية التجارب 
ىنا يعتقد أّف التجربة قابلة للتصديق أكثر من الدعاكم ' ابن تيمية'ك)...العلمية

. 3<<'بيكوف'الفلسفية، لكن طريقتو تتفاكت مع 
الذم " االستقراء"كمنهج العلم اغبديث ' أرسطو'يّتضح لنا فيما تقّدـ عند 

ُب فلسفة الطبيعة، أم أّف القياس نستخلص فيو النتائج من ' بيكوف'كضعو 
اؼبقّدمات، كلكن االستقراء مبضي ُب الطريق العكسي لبلوغ القانوف العلمي، إالّ 

يوّضح العالقة بُت كّل من االستقراء كالقياس توضيحا بارعا، ' كلود برنار'>>أّف 

                                                           
بلقاسم سلطانية،اعبيالٕب حساف، ؿباضرات ُب اؼبنهج كالبحث العلمي، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، -  1

 .44ـ، ص2007، (ط)اعبزائر، د
بيكوف - نقال عن مذكرة لنيل شهادة ماجستَت ُب الفلسفة، مساىل فاطمة، عوائق تطّور العلم-  2

 .58ـ، ص2008-2007 السانية، –مالح أضبد، جامعة ىراف : مبوذجا، إشراؼ
، (ط)عبد اغبميد حسن ،مقدمة ُب اؼبنطق الصورم، مكتبة اغبرية اغبديثة القاىرة، مص، د-  3

 .105ـ، ص1990
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االستدالؿ االستقرائي كىو اػباص بالبحث : فَتل أّف لالستدالؿ صورتُت
. 1<<كاالستدالؿ القياسي، كىو اػباص بالّبىنة، كال غٌت ألحدنبا على اآلخر

' ابن رشد'الكثَت من الفالسفة اؼبسلمُت أمثاؿ ' أرسطو'لقد كبى منحٌت 
 خدمة ؼبوضوع الفلسفة *الذم حاكؿ كضع األساس اؼبنطقي لتأكيل (ىػ520)

ىل النظر ُب الفلسفة كعلـو اؼبنطق مباح بالشرع، أـ >>: 'ابن رشد'النهائي، يقوؿ 
: ؿبظور، أـ مأمور بو، إما على جهة الندب، كإّما على جهة الوجوب، فنقوؿ

إف كاف فعل الفلسفة ليس شيئا أكثر من الّنظر ُب اؼبوجودات كاعتبارىا من >>
، (معرفة ا)، أم أّف بلوغ موضوع الفلسفة النهائي 2<<جهة داللتها على الصانع

 ، يتطّلب النظر كاستخداـ العقل، بل االعتبار أال كىو استنباط اجملهوؿ من اؼبعلـو
، 3<<تعبَّد العقل بو جائز ككاجب ُب الشرع>>: كاستخراجو منو، إذف القياس

كالقياس اؼبناسب لتأكيل النص الديٍت ىو الّبىاين ال يستخدمو العامة أك الفئة 
. الغالبة ُب اجملتمع، بل اػباصة أك اغبكماء

على اأُلُسس اؼبنطقية كىو يتحّدث عن األمور ' ابن رشد'لقد كشف لنا 
اؼبتعّلقة باؼبسائل اإلؽبية منتقدا الفرؽ الكالمية الذين أساؤكا فهم اآليات السابقة، 

ا من القياس الشرطي اؼبنفصل، مع أهّنا تتضّمن قياسا شرطيا مّتصل،  فظنُّوا أهنَّ
 4﴾ْو َكاَن ِفيِهَمآ آِلَهٌة ِإالَّ ٱللَُّو َلَفَسَدتَال﴿: اآلية األكٔب ُب قولو تعأب>>حيث 

                                                           
 .116-115ؿبمد فتحي الشنيطي، ُأسس اؼبنطق كاؼبنهج العلمي،  مرجع سابق، ص-  1
رجع، أّكؿ الكالـ كتأّكلو، دبّره كقّدره كفّسره، عبد : الرجوع، آؿ الشيء يؤكؿ أّكال كمآال: األّكؿ: أكؿ-  *

. 08ـ، ص2003، (ط)القادر أضبد، التأكيل الصحيح للنص الديٍت، دار اؼبعرفة اعبامعية، األزارطة، د
اؼبوسوعة / كيقصد بو تفسَت النصوص الفلسفية كاألدبية، كيُقاؿ على ما ىو رمزم، أندرم الالند

 .555ـ، ص2001، 2الفلسفية، منشورات عويدات، ط
ؿبمد عابد اعبابرم، : ابن رشد،  فصل اؼبقاؿ ُب تقرير ما بُت اغبكمة كالشريعة من اتصاؿ، إشراؼ-  2

 .86-85ـ، ص1997، بَتكت، لبناف، 1مركز دراسات الوحدة العربية، ط
 .29اؼبرجع نفسو، ص-  3
 .22سورة األنبياء، اآلية -  4
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، بأنّو لو فرض ككاف ؾبموعة من اآلؽبة لفسد العآب، لكن 'ابن رشد'يّبىن عليها 
. 1<<العآب ليس بفاسد، إذ ىناؾ إلو كاحد، خالق ؽبذا الكوف بعلمو كُقدرتو

إّف أىم شيء يُبكن أف نستنتجو من خالؿ ما سبق ذكره ك أّف العقل ال 
يُبكن أف نفصلو عن اؽبم أك القلق اؼبعرُب الذم يُراكد اإلنساف دائما، سواء لتثبيت 

العالقة بينو كبُت عآب األشياء أك العآب اؼبفارؽ ؽبا، إالّ أّف حدَّة القلق يبكن أف 
تبلغ حّدة الفوضى كاالعتباط دكف أف نستخدـ اؼبسلك العقلي أك اؼبنهج أك 

. (...القياس، االستقراء، أك غَت ذلك)السلوؾ الذم يسُلُكو اإلنساف 
  

                                                           
 .163ـ، ص1972، 1قاسم ؿبمد ، دراسات ُب الفلسفة اإلسالمية، دار اؼبعارؼ، مصر، ط-  1



 مقدِّمات أساسية حول االستقراء:   الفصل األول

 

 -27 - 
 

داللة االستقراء في الفكر اإلسالمي : المبحث الثاني
إنّو ال كاحد مّنا ينكر ما حّققو تكامل مناىج االستقراء كطرائق العلم 

اغبديث، كىذا التكامل بالطبع يُعّد دبثابة مشولية الكتشاؼ اجملهوؿ، حيث أصبح 
اإلنساف يزيد من رغبتو ُب التطلُّع إٔب مستقبل منَت بشعاع العلم، بعد التخلُّص من 

إنّو >>: 'اؼبطاع الصفدم'رقبة الالىوت اؼبسيحي كطغياف الفكر األرسطي، يقوؿ 
مبوذج معرُب جديد يعكس انقالبا حضاريا ىو األكؿ من نوعو ُب تاريخ النوع 

اإلنساين، كاف ىذا االنقالب يُدمِّر إسًتاتيجية اؼباضي كلُّو كيبٍت إسًتاتيجية 
فالعقل الغريب اغبديث، إذف أصبح بناء على غبظة . 1<<خطاب معرُب شامل

كعي هنضوم يُفّكر بأدكات معرفية ـبتلفة سباما عن تلك اليت كاف يستخدمها نظاـ 
. الفهم الالىوٌب

ىذه النقطة ُب رأينا نفسها قد تكوف كحّجة أك ذريعة يّتخذىا بعض 
كفلسفتو للتقليل من شأف العرب، كبوجو اػبصوص اؼبسلمُت، بل *(ُمؤرِّخي العلم)

ينكركف دكرىم كفضلهم ُب تطوير العلـو كمناىجها بسبب اعتمادىم على نظاـ 
أكقعهم كما أكقع إنساف أكركبا ُب العصور اؼبظلمة، إٔب  (إسالمي)فهم ديٍت 

. جانب الرأم الذم يرل أّف عمل اؼبسلمُت كالعرب سول ترصبة الكتب اليونانية
لكن إذا ما اتّبعنا اؼبنهج التارىبي التحليلي مبتعدين عن األحكاـ الشخصية 

كعن احتماؿ تقسيم الناس كفق كضعهم اغبضارم إٔب متخّلف عقليا، إٔب بشر 
كبرابرة، قبد أّف طرائق االستقراء بعد أخذىا ُب السياؽ التارىبي داخل القرائن، 
ككنتاج ظركؼ كبيئة يظهرىا على حقيقتها، كحصيلة قّدمتها كذلك الشعوب 

. العربية كاإلسالمية، عقال كفكرا، بل خضوعا لقوانُت التطّور
                                                           

 .68، ص1995، (ط)اؼبطاع الصفدم ،نقد العقل الغريب، مركز اإلمباء القومي، بَتكت، لبناف د-  1
، من اؼبفاىيم األكثر تداكال ُب حقل الدراسات اإلبستمولوجية، يقوؿ -  * إّف >>: 'كانط'تاريخ العلـو

، يسرل كجيو السعيد، إبستمولوجيا <<فلسفة العلم دكف تارىبو خواء، كتاريخ العلم دكف فلسفتو عمياء
 .69، ص2012، 1إمرم الكاتوس، دار الركافد الثقافية، اعبزائر، ط
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، ككبن ُب ىذه الصفحات نريد أف *يُعتّب االستقراء كمنهج للبحث العلمي
نسلِّط الضوء على داللة االستقراء عند مفكِّرم اإلسالـ، مع العلم أّف مصطلح 

كأنّو حسب التقدير التقرييب ...)(ٓب يكن متداكال عند اؼبسلمُت>>" حبث علمي"
، كأنّو قد دخلها مًتصبا من اللغات 20ٓب يدخل اللغة العربية قبل بداية القرف 

، كالعلم ٓب يكن 1<<األكركبية كمن اللغتُت اإلقبليزية كالفرنسية على كجو اػبصوص
ُب زمن اؼبسلمُت قد استقل عن الفلسفة دبنهج، ؽبذا فاالستقراء يبكن اعتباره إالّ 

قضية فلسفية منصهرة ُب نظاـ فلسفي شامل، ىذا يُعدُّ أحد األسباب اليت 
سانبت ُب عدـ االنتباه إليها بشدَّة أك إنكارىا عند البعض، كىو السبب الذم 

. يدعونا للكشف عن داللتها؟
قبل الشركع ُب الكشف عن داللة االستقراء ُب الفكر اإلسالمي، البدَّ أف 

نشَت إٔب اػبطوات االستقرائية اليت تعكس نوعا من التنظيم يفرضها العقل 
البشرم، ألنَّو يضع على عاتقو مهّمة اكتشاؼ القوانُت اليت تتحكَّم ُب الطبيعة 

اهتا، فما ىي ىذه اػبطوات؟  كمتغَتِّ
: خطوات اإلستقراء -أ 
: المالحظة- 1

زبتلف نظرة الرجل الذم ال عالقة لو بالعلم، أم الرجل العادم ُب حياتو 
للظواىر قصد كشف >>اليومية عن رجل العلم، صاحب النظرة النقدية الفاحصة 

ليصبح جزءا فُبكنا لنسقو اؼبعرُب، فأمُّ دراسة علمية البّد ...)(عما ىو جديد فيها

                                                           
ىو طريقة منظمة أك فحص استفسارم منظم الكتشاؼ اغبقائق اعبديدة أك التثبيت من اغبقائق -  *

القديبة كالعالقات أك القوانُت اليت ربكمها، فوزم غرايبة كآخركف، أساليب البحث العلمي ُب العلـو 
 .11، ص2002، 3االجتماعية كاإلنسانية دار كائل للنشر كالتوزيع، األردف، ط

 .101، ص1980، 22مدين صاّب، الطريقة العلمية عند ابن طفيل،ؾبلة األصالةاعبزائر ،العدد -  1
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، أم أفَّ اؼبالحظة نستعُت فيها باألدكات 1<<أف ترتبط باؼبالحظة غَت العادية
. كاألجهزة كاألساليب اليت تتَِّفُق مع طبيعة الظاىرة

: الَفَرض- 2
إذ يقُع ُب منتصف الطريق >>ىو نقطة البداية الالزمة لكل استدالؿ ذبرييب 

، فهو ال يأٌب اعتباطا، بل ينُجُم أساسا 2<<بُت اؼبعطيات اغبّسية كالقوانُت النظرية
من ذلك النشاط الذم يُبارسو الباحث مالحظة كذبريبا، لكن يظلُّ خارج اغبقائق 

. حىت تُثِبت صّحتو، كيتحوَّؿ إٔب قانوف
:  *التجربة- 3

ىي اكُّ األساسي الختيار القوانُت كالنظريات العلمية، كالعنصر اؼبهمُّ 
الذم هبمع بُت اؼبالحظة األّكلية كالفركض، كيتجّلى فيما يذىب إليو الباحث إٔب 

أخذ العيِّنات كإجراء التجارب عليها، إذ يُبكن هبا أف نصل بعد التعديل ُب تركيب 
الظاىرة إٔب شيء جديد، مثلما نستطيع أف نستخلص معدف الرصاص من صهر 

. اغبديد كالنُّحاس
: القوانين- 4

يُعتّب القانوف ىو النتيجة األخَتة اليت يتوصَّل إليها الباحث طيلة مشواره 
فُمحتول العلم ُب شكلو النَّاضج ليس إالَّ ؾبموعة من القضايا اليت >>العلمي، 

                                                           
، دار اؼبعرفة اعبامعية، القاىرة، مصر، د-  1 ، 2003، (ط)ؿبمد علي ماىر عبد القادر ـ، فلسفة العلـو

 .48ص
ماجدة مرسي، النظرية العلمية ُب الفكر اؼبعاصر، اؼبكتب العلمي للنشر كالتوزيع، / صبيل عزيز-  2

 .186، ص2001، (ط)اإلسكندرية، مصر، د
ىي مالحظة مستشارة يُقصد هبا التحقُّق من صدؽ فكرة ما، كىبة مراد، مرجع ' كلود بارنارد'عند -  *

 .46سابق، ص



 مقدِّمات أساسية حول االستقراء:   الفصل األول

 

 -30 - 
 

يتمُّ التأكُّد منها، كىي مًتابطة مع بعضها البعض تشكِّل نَسقا يبدك ُب ضوءه 
. 1<<قواعد معيَّنة

من خالؿ ىذه اػبطوات قبد أفَّ طُرؽ البحث القديبة ُخصوصا اؼبنطق الذم 
إْب ال تصُلح ...ساد عند اليوناف كغَتىم كالقياس كاعبدؿ كاالستنتاج أك االستنباط

ا للمسلمُت مسانبة ُب االستقراء الصاّب لذلك، حبيث يُعدُّ  الستنطاؽ الطبيعة، كردبَّ
أحدىم، بل من أىمِّ من دعا إٔب استقراء اؼبوجودات، الذم يتمُّ ' ابن اؽبيثم'

بواسطة معرفة اعبُزء، ٍبّ تعميم ىذه اؼبعرفة على الكّل الذم ُيشاهبو كُيشاركو ُب 
كالتعميم إمّبا يتمُّ بالتجربة كالتزاـ الركح العلمية بكّل معانيها، حىت . العّلة اؼبشًتكة

نبتدئ ُب البحث باستقراء اؼبوجودات >>: يتّم الوقوؼ على اغبقائق، يقوؿ
كتصفُِّح أحواؿ اؼببصرات كسبييز خواص اعبُزئيات، كنلتقط باستقراء ما ىُبّص البصر 

. 2<<إٔب الغاية اليت عندىا يقع اليقُت كتظفر...)(ُب حاؿ اإلبصار
: ابن الهيثم -ب 

ذات ' ابن اؽبيثم'من ىذا اؼبنطلق نلمس التوجُّو أك النزعة اغبّسية ُب فلسفة 
التشخيص اؼبادم كالواقعّي، حيث ُحّجتو مالحظة اعبزء كتتبُّع اػبصائص، ٍب 

. التدريج ُب طلب اغبقّ 
على شخص معُّت، إالّ إذا سبّتَع ىذا األخَت بفكر " الباحث"ال يطلق اسم 

يُفّسر، أم أّف الباحث البّد أف يبذؿ ُجهدا عقليا بُغية التوصُّل إٔب  معلومات 
متناِسقة، دكف أف يكتفي بتسجيل السليب للواقع، كلعّل اغبقيقة كإف كانت نسبية 

 بعد اؼبالحظة *اليت يُباشر من أجلها الباحث عملية البحث العلمي ىي القانوف
                                                           

 .189-188صبيل عزيز ماجدة مرسي النظرية العلمية ُب الفكر اؼبعاصر، مرجع سابق، ص ص -  1
علي سامي،  النشار مناىج البحث عند مفّكرم اإلسالـ كاكتشاؼ اؼبنهج العلمي ُب العآب -  2

 .125، ص1984، 3اإلسالمي، دار النهضة العربية، بَتكت لبناف، ط
كلمة يونانية تعٍت القاعدة أك اؼبرسـو أك القاعدة اؼبتعلقة بإيباف أك تنظيم ديٍت، كتعٍت أيضا ؾبموعة -  *

، 2، العدد7الُكتب اؼبعتّبة مستوحاة من اإللو، سلماف قطاية، كتاب القانوف البن سينا ؾبلة الفكاجمللد 
 .191، ص1972كزارة اإلعالـ، الكويت، 
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إّف اجملرِّب يتوّخى الكشف عن أسرار >>:'كلود بارنارد'العلمية كالتجربة، يقوؿ 
الطبيعة، كلكنَُّو ينبغي لو لكي يِصل بُغيتو أالّ يتعّجل بالتفسَت، كأالّ يتأثَّر بأفكار 

سابقة، كأف يدََع األُمور ذبرم ُب ؾباريها حىّت يُبكنو أف َيِصل من ذبربتو إٔب أقصى 
. 1<<ما يُبكن الوصوؿ إليو

إّف الغرض الذم دفعنا لتوظيف ىذه الفكرة أك ذكر ىذه الّسمة اليت يتمّيز 
هبا الباحث لبلوغ القانوف ىو كضع الرجل العريب اؼبسلم ُب موضعو من تاريخ العلم 

كأّف مسانبتو تُعدُّ جزء من تطوُّر الفكر البشرم، تتصف دبقّومات علمية، كلعّل 
خَت مثاؿ على ذلك، يقوؿ " القانوف ُب الطب "(ىػ370)' ابن سينا'كتاب 

يُعدُّ ابن سينا العآب العظيم كالفيلسوؼ كالطبيب من أكثر >>: 'حسُت علي'
ؤلّفُت اؼبنتجُت، ظّلت نفائُسو موضوع اىتماـ أساطُت العلم خالؿ طبسة 

ُ
كأكّب اؼب

. 2<<قركف كاملة، أمَّا قانونو فُيعّد موسوعة كاملة ُب الطب
                                                                                                                                                                                   

إذا ربّدثنا بصفة عامة عن العلم كاؼبنهجية أك األسلوب الذم من خاللو نُعاِب 
اؼبواضيع، حبيث ال نصل من دكنو إٔب شيء أك إٔب نتائج حبثية ذات قيمة يعّوؿ 
عليها نظريا أك تطبيقيا، فإنّنا نتحّدث عن أعظم ما قّدمتو اغبضارة العربية إٔب 

العآب اغبديث، ألّف الفكر اإلسالمي دعا إٔب الّنظر كالتفكَت كالعمل كالتجريب 
الكتشاؼ قوانُت الظواىر اؼبدركس 

  

                                                           
 .130ؿبمد فتحي،  الشنيطي ُأُسس اؼبنطق كاؼبنهج العلمي، مرجع سابق، ص-  1
، (ط)حسُت علي،  التفكَت العلمي عند ابن سينا، دار قباء للطباعة كالنشر، القاىرة، مصر، د-  2

 .37-36، ص ص2003
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: ابن سينا -ج 
ِجُدُه قد جعل القانوف عنوانا ألشهر ' ابن سينا'إذا ربّدثنا بصفة خاصة عن 

، 1ُكتُبو ُب الطب الذم أخرجو من التلفيق إٔب التهذيب كالًتتيب أك الّتصنيف
أما اآلف فإّنٍت أصبع ىذا الكتاب كأُقسُِّمو إٔب كتب طبسة على ىذا >>: يقوؿ
: اؼبثاؿ

 ُب األمور الكّلية ُب علم الطب:الكتاب األّول . 
 ُب األدكية اؼبنفردة: الكتاب الثاني. 
 ُب األمراض اعبُزئية الواقعة بأعضاء اإلنساف : الكتاب الثالث

 .عضوا عضوا من الفرؽ إٔب القدـ ظاىرىا كباطُنها
 ُب األمراض اعبُزئية اليت إذا كقعت ٓب زبتص بعضو : الكتاب الرابع
 .كُب الزينة
 2<<"األقراباذين"ُب تركيب األدكية كىو : الكتاب الخامس.  

أف يتصّدر اؼبراجع الطبية ُب الشرؽ كالغرب، كىذه " القانوف"أمكن لكتاب 
، اؼبمارسة اليت 'ابن سينا'شهادة تكفي، بل توّضح اؼبمارسة العملية ُب الطب عند 

ال يبكن أف نستقرأىا أك أف نفهمها بالرجوع إٔب خطوات اؼبنهج االستقرائي 
ابن سينا سبكَّن >>: 'توفيق الطويل'يقوؿ . كداللتو خارج اؼبالحظة كالتجربة

                                                           
ُب اللغة تعٍت سبييز األشياء بعضها عن بعض، كصف الشيء أم ُمّيز بعضو البعض، كتصنيف الشيء -  1

 1،2005، دار اؼبتوسطيةلنشر كالتوزيع،تونس، ط4َجعُلو أصنافا ،ابن منظور، لساف العرب ايط، ج
 .2511،ص

ال تكاد زبتلف اؼبفاىيم االصطالحية ؼبصطلح التصنيف ُب داللتها العامة عن الداللة اللغوية اؼبشار إليها 
سابقا، ألنّو ىبرج عن كونو يُفيد ترتيب العلـو أك اجملموعات، كلذلك يُعدُّ من أبرز الوسائل اؼبنهجية، 

عفيفي ؿبمود، : ُتشكِّل الطائفة أك الصنفة أك اجملموعة، أرنست ماير، ىذا ىو علم البيولوجيا، تح
 .142، ص2002، سلسلة عآب اؼبعرفة، الكويت، 277العدد

إدكارد قش، مؤسسة عز الدين للطباعة، بَتكت،دط : ابن سينا،  القانوف ُب الطب، تح-  2
 .3لبناف، ص1993،
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دبالحظتو أف يِصف ُب دقة تقّيح التجويف البلورم كأف يُبّيز بُت االلتهاب الرئوم 
.  1<<كأّكؿ من َشّخص داء األنكلستوما...)(كااللتهاب السحائي

بٍت على اؼبالحظة، 
َ
كأّما التجربة، فهي سُبّثل مبوذجا بُت التفكَت السليم اؼب

حّدد ؽبما شركط هبدر بكّل ؾبّرب ' ابن سينا'أّف >>: ُب' حسُت علي'يذكرىا 
: ازّباذىا دستورا ىي

 .هبب خلّو الدكاء من كيفيات ُمكتسبة كالتّبيد كالتسخُت -

 .هبب إجراء التجربة على شخص مصاب بعّلة كاحدة منفردة- 
 .هبب ذبربتو على علل متضاّدة للحكم إف كاف فعل الدكاء بالعرض- 
هبب أف تكوف قّوة الدكاء معادلة لقوة العّلة، فقد تكوف قوة الدكاء - 

. أضعف من قّوة العّلة فال ُتؤثّر فيها
هبب ذبربة الدكاء على اإلنساف، فإف ُجّرب على غَته جاز أف - 

. 2<<ىبتلف

هبب اإلشارة إٔب نقطة مهّمة تثبت ُب تاريخ الطب العريب أّف كثَتا من 
ابن 'األطباء قدـ القياس على التجربة كاعتّبه أكثر أنبية ُب تأليف األدكية، إالّ أّف 

األدكية تتعّرؼ قواىا من طريقتُت؛ >>: صبع بينهما ُب منهجو العلمي، يقوؿ' سينا
إّف : أحدنبا القياس كاآلخر طريق التجربة، كلتقدُّـ الكالـ ُب التجربة، فنقوؿ

. 3<<التجربة إمّبا ىي هتدم إٔب معرفة الدكاء بالثقة
 

                                                           
، (ط)توفيق الطويل، ُب تراثنا العريب اإلسالمي، عآب اؼبعرفة، اجمللس الوطٍت للثقافة، الكويت، د-  1

 .140-139، ص ص1985
 .64-63حسُت علي التفكَت العلمي عند ابن سينا، مرجع سابق، ص ص-  2
 .66اؼبرجع نفسو، ص-  3
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: ابن طفيل -د 
عندما يتتّبع الباحث بأسلوب الكشف كالّنقب، تاريخ العلم، كعندما يضُع 
ىذا األخَت نصب عينيو ما قّدمو العرب كاؼبسلمُت لًتاثو من مسانبتو ُب تطويره، 

خصوصا إذا تعّلق األمر بالكشف عن الداللة االستقرائية من الناحية اإلجرائية ُب 
ـ دكرا ُب كضع 1185اؼبتوَب ُب مراكش عاـ ' ابن طفيل'كتاباهتم، سوؼ هبد أّف 

معارؼ شىّت >>كصف منهجي لطريقة علمية من الطراز األّكؿ، بل ساىم كثَتا ُب 
، فما طبيعة ىذه 1<<كالشعر كالتاريخ كعلم الكالـ كحىت الرياضيات كعلم الفلك

الطريقة كخصوصيتها؟ 
ترؾ لنا قّصة ركائية ُتدعى ' ابن طفيل'هبب أف نذكر أّكال كقبل كّل شيء أّف 

، لكن بصرؼ الّنظر عن مستلزمات اؼبنتوج الفٍّت بالنسبة ؽبذه "حّي بن يقضاف"
القّصة الذم ٓب يكن لُيهّمو بقدر ما سيطرت عليو أسئلة اغبقيقة العلمية 

الذم التـز القصة، إذف ىو ىمُّ كل عآب ' ابن طفيل'باألسلوب الفلسفي، فَهمُّ 
فًتض، " حي بن يقضاف"كفيلسوؼ، ًّب تصويره ُب شخص 

ُ
اجملّرب كاؼبالحظ كاؼب

على دكر الباحث ُب ىذه القّصة من الناحية اإلجرائية ' ابن طُفيل'فكيف ركَّز 
تعِكُس ِحدَّة الذِّىن كالقدرة على التَّمييز كالفهم العميق؟ 

طريقة االختالؼ كىي كاحدة من القواعد اػبمس اليت قبد ' ابن طنفيل'طّبق 
إذا اشًتكت حالة ربدث >>: كما يلي (ـ1873)' ستيوارت مل'صيغتها عند 

فيها الظاىرة مع حالة ال ربُدُث فيها الظاىرة جبميع الظُركؼ، غَت ظرؼ كاحد ُب 
األكٔب يوجد كُب الثانية ال يوجد، زبتلف بو كحدة اغبالتُت، فيجب حينئذ أف 

، فكيف 2<<يكوف ىذا الظّرؼ ىو السبب أك اعبزء غَت منفك عن سبب الظاىرة
؟ 'ابن طفيل'يتمُّ تطبيق ىذه الطريقة من طرؼ 

                                                           
، 2011، 1ػبضر مذبوح،  دراسات ُب الفلسفة اإلسالمية، دار اؼبعرفة للنشر كالتوزيع، اعبزائر، ط-  1

 .157ص
 .192ؿبمد فتحي الشنيطي، ُأسس اؼبنطق كاؼبنهج العلمي، مرجع سابق، ص-  2
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ابن '، كىذا التجريب يُبيػُِّز فيو (غزالة)التجريب على ُجثّة أّمو  (َحي)بدأ 
اليت تتجّلى فيها الظاىرة، حبيث أكَُّؿ ظاىرة اندىش إليها  (اغبادثة)بوضوح ' طفيل

ميتة، كتُقابلها بالطّبع ظاىرة اغبياة ُب  (غزالة)ىي ظاىرة اؼبوت ُب حادثة  (حيّ )
كقد حبث ىذه الظاىرة كما >>: 'مدين صاّب'كىي حّية، يقوؿ  (غزالة)حادثة 

. 1<<ذبّلت ُب حادثة موت أمِّو غزالة
ىو  (حي)من بُت اػبطوات األساسية ُب اؼبنهج االستقرائي، اؼبالحظة ك

اؼبالحظ، مع العلم أفَّ اؼبالحظة العلمية بدكرىا إما بسيطة أك مسلحة، كقد تكوف 
كيفية أك كّمية، فكيف مُبيِّز بُت ىذه األمباط من اؼبالحظة داخل اػبُطوة الواحدة 

عنده؟ 
على عزؿ ظركؼ اغبادثة اليت ذبّلت فيها الظاىرة مّتبعا اػبطوات  (حي)أقبل 

: اآلتية
. ناداىا بكل األصوات، لكن ٓب تستجب: أوال>>
. نظر ُب أذنيها كعينيها فلم هبد عطبا: ثانيا
' ابن طفيل'راح يفصح بقية األعضاء، لكّنو ٓب هبد أمُّ نقص، يقوؿ : ثالثا

كاشتّدت الرغبة إٔب معرفة اعبزء اؼبعطوب على بعد أف هبده، أف يقدر على إزالة 
. 2<<لكنَّو أخفق...)(العطب، فًتجع غزالة إٔب حالتها األكٔب

كلكي يفعل ... ربّوؿ بعد ىذا اإلخفاؽ إٔب فحص حالة ٓب ربّل هبا الظاىرة
: ىذا بدأ بنفسو كحالة فُباثلة غبالة الغزالة قبل موهتا مّتِبعا اػبُطوات اآلتية

. أغمض عينيو ككجد أنّو ال يرل شيئا حىت يُزيل يديو: أوال>>
. كضع أصبعيو ُب أُُذنيو، فوجد أنّو ال يسمع حىت ىُبرُِجهما: ثانيا

  
                                                           

، (ط)قضايا كمواقف، منشورات كزارة الثقافة كاإلعالـ، العراؽ، د- مدين صاّب، ابن طفيل -  1
 .66، ص1980

 .66اؼبرجع نفسو، ص-  2
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. 1<<سّد منخريو فلم يستِطع أف يُشّم حىت فتحهما: ثالثا
يرل ُب القضية تفسَتا لوقائع ُمعيَّنة دبعزؿ عن  (ـ1916)' ماخ'إذا كاف 

امتحاف الوقائع، حىت إذا ما امتحن ُب الوقائع، أصبح من بعد إّما فرضا فاشال 
الذم هِبُد  (حي)هبب الُعُدكؿ عنو إٔب غَته، كإّما قانونا يُفسِّر ؾبرل الظواىر، فإّف 

عطبا ُب أعضاء الغزالة يفًتض فرضا بأفَّ خِفّيضا داخل اعبسم، كافًتض أّف 
سالمتو ضركرية لتحقيق اغبياة، إذ ىو نفسو الظَّرؼ الذم ىو متوفِّر فيو كليس 

. كىي مّيتة (الغزالة)متوفِّرا ُب حالة 
ترؾ لنا طريقة عملية متميِّزة هبب على كل ' ابن طفيل'من ىنا يبدك أّف 

قارئ الوقوؼ عند أنبِّيتها أثناء فهم فلسفتو بأكملها أك كغَته من العرب 
كاؼبسلمُت، ألنَُّو قّدـ رسالة كاؼبتمثلة ُب قاعدة علمية، كىذا االستنتاج اؼبتوّصل إليو 

ٓب يكن عشوائيا أك من ضركب االعتباط، بل ًّب التوصُّل إليو ُب ُحدكد اؼبنهج 
االستقرائي كُحُدكد اؼبفهـو اؼبنهجي للطريقة العلمية، ىذه األخَتة بالّرغِم من أّف 

ٓب يصغها صياغة نظرية، بل قّدمها مطبقة كفق ؾبريات التجارب اليت ' ابن طفيل'
الطريقة البيكونية أك "، إالّ أنّنا استخلصناىا كفق طريقة نعرفها باسم (حي)قاـ هبا 

". 'مل'القواعد اػبمس عند 
 
 
 

 
 

 

 

                                                           
 .38، ص(ط،ت)ليوف جوتيو، بَتكت، لبناف، د: ابن طفيل، حي بن يقضاف، تح-  1
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لمنطق االستقراء التقليدي ' بيكون'نقد : المبحث األول
ستقرئ لًتاث العلم كالفلسفة يلتمس دكرا ُمهما بدايتو كانت الفلسفة 

ُ
إّف اؼب

تعتٍت بقضايا األنطولوجية كاألكسيولوجيا كاإلبستمولوجية، فاشتملت على العلم، 
لكن مع تأسيس اؼبخابر كتركيض العلـو كتكميمها استقّلت اؼبعارؼ عن الفلسفة، 
حيث كاجو التفكَت الفلسفي جرّاء ىذا االستقالؿ أك االنفصاؿ مأزقا شديدا بعد 

. التطّورات اليت شهدهتا العلـو الطبيعية
لكن إذا كاف العلم ىو تلك اؼبعارؼ العلمية اليت يتمُّ التحّصل عليها 

بناءا على منهج علمي كبناء نظرم ربليلي أك اؼبعارؼ اؼببنية عن طريق اغبواس يتمُّ 
التأكُّد منها إمّبيقيا، حبيث يعيش حالة تطوُّر مستمر من اإلنتاج الّنقدم، إالّ أنّو 

دائما ُب عالقة بينو كبُت الفلسفة، عالقة منطقية، ألّف لكّل علم بنية فكرية 
إّف العالقة بُت العلم >>: 'ىوايتهد'فلسفية يقـو عليها ذلك العلم أك ىذا، يقوؿ 

. 1<<كالفلسفة عالقة كطيدة ال تُعرؼ إالّ بالتكاملية كالتعاكف
فالدكر اؼبهّم الذم يستقرئو القارئ من تراث العلم كالفلسفة أك باألحرل 

عالقة العلم بالفلسفة، بالرغم من االنفصاؿ الذم ظهر بينهما خالؿ القرنُت 
فضُل ُب ىذا الدكر توطيدا ؽبذه *'فرانسيس بيكوف'السادس كالسابع عشر، أّف لػ 

كف عن مرحلة حاظبة ُب تاريخ  العالقة، بل يُعّد من بُت الفالسفة الذين يُعّبِّ
. التفكَت اؼبنطقي بصفة عامة كاؼبنهج االستقرائي بصفة خاصة

على ىذا فقد طرأت على التفكَت العلمي منذ عصره تطوُّرات ىامة، ألّف 
ادثُت فِهموا من االستقراء الذم يتبعو ُب العلـو ـبتلف عن اؼبنطق األرسطي، 

ُمؤّسس الفلسفة التجريبية، كلو أّف ' بيكوف'يُعَتّب >>: 'ُحسُت اعبابرم'يقوؿ 
                                                           

صالح قنصوة ، فلسفة العلم، مهرجاف القرّاء للجميع، مكتبة األسرة، صبعية الرعاية اؼبتكاملة، -  1
 .23، ص2003، (ط)د
كتاب : ـ، لو مؤّلفات عّدة1561ُمؤسس اؼبادية اعبديدة كالعلم التجرييب، ُكِلد ُب لندف عاـ -  *

 .(ـ1620)كاألرغانوف اعبديد  (ـ1605)ااكالت، رسالة ُب كرامة العلـو كتنميتها 
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آراءه ُب البحث كالعلم كانت أشبو باآلماؿ اليت ٓب تُكن ُمنقِطعة الصلة بالتفكَت 
أنّو قد " فّكر كانظر"ك" مقدمة لتفسَت الطبيعة"الفلسفي العاـ، فإنّو أعلن ُب كتابيو 

إفَّ عددا من التواريخ الطبيعية >>كضع منهجا جديدا للكشف العلمي مؤداه 
كؾبموعات من اغبقائق ينبغي أف ذبمع كأف تُفّسر ىذه التواريخ كاغبقائق بعناية، 

الدعوة " ترقية العلـو"كهبذه الطريقة أبرز أنبية التاريخ الطبيعي، كما ظهر من كتابو 
إٔب منهج جديد للعلم، كجو فيو نقدا للمفّكرين السابقُت، كدعوة حارة إٔب 

. 1<<استخداـ اؼبعرفة لتحسُت حالة اإلنساف ُب ىذا العآب
يُعّّب فعال عن مرحلة حاظبة ُب تاريخ التفكَت اؼبنطقي، ' بيكوف'إذف، 

ات اليت طرأت على التفكَت العلمي صقلها العقل البيكوين كشّكلت  حيث التغَتُّ
تُعّب عن " األرغانوف اعبديد"لديو ؾبموعة من االنتقادات ػّبصها ُب ُمؤلَِّفو الشهَت 

موقفو من اؼبنطق األرسطي، األكثر ُمالئمة للتجربة كالركح العلمية، من ىنا 
من اؼبنطق األرسطي؟ كىل يُعتّب اؼبنهج البيكوين امتدادا ' بيكوف'نتساءؿ ما موقف 
 .للمنطق األرسطي؟

  

                                                           
دركس ُب األسس كالنظرية كآفاؽ التطبيق، دار الفرقد للطباعة - علي ُحسُت اعبابرم، فلسفة العلـو -  1

 .125-124،  ص2010، 1كالنشر، ط
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: طبيعة النقد البيكوني للمنطق ألرسطو -أ 
موقفو الّنقدم من اؼبنطق األرسطي ُب القسم األّكؿ من كتابو ' بيكوف'يُقّدـ 

، ليكشف عن ُعيوب ىذا اؼبنطق، حبيث يُعتّب ىذا العمل "األرغانوف اعبديد"
ؿباكلة جاّدة للتميُّز بُت العلم كالالعلم، كاشفا بذلك ؾبموعة العوائق 

كيُعدُّ القياس األرسطي كاحدا من ىذه العوائق، ألنُّو . اإلبستمولوجية لتطوُِّر العلم
يتألَّف من مقدِّمتُت كنتيجة ال تُعّّب عن كقائع ُمتصلة بعآب اػبّبة ككذلك النتيجة، 
ككذلك ال يهتمُّ ىذا اؼبنطق بِصدؽ اؼبقدمات أك كِذهبا من ناحية اؼبضموف، كإمّبا 

قدِّمات
ُ
. 1<<كل ما يهتمُّ بو الصحة الصورية لالستدالؿ على النتيجة من اؼب

من خالؿ ُأسسو اؼبنهجية، اؼبنطق األرسطي ىجوما ' بيكوف'ىاجم 
طلقة اليت يّتسم هبا القياس األرسطي ُمّتِجها إٔب الطبيعة 

ُ
عنيفا كرفض الصورية اؼب

ااكلة النسقية األكٔب اليت تستهدؼ تفسَت االنتقاؿ >>ُمالحظا كؾُبرّبا، بالرغم من 
من حالة الالعلم إٔب حالة العلم، من زاكية مزدكجة نفسية، اجتماعية كمنطقية 

، حيث أسلوبو يلتـز الواقع 2<<إبستمولوجية، كاليت تعود بدكف ُمنازع إٔب أرسطو
كأقرب إٔب االستقراء منو إٔب الّنظر التجريدم ُب ميداف الطبيعة وُبصي كيُعّدد صبيع 

. اغباالت، يُرافق فيها ظرؼ بعينو الظاىرة اليت يبحث عن عّلتها
رغم ذلك ٓب يفلت من الطرح الفلسفي الذم يسعى ' أرسطو'إالّ أّف 

ؼبعرفة أقصى أسباب الظواىر، ككذلك ظّل الفالسفة الذين أتوا بعده يبحثوف عن 
فاؼبوضوعات اليت تكشف عن إتصاؽبا بالواقع، فإهّنا من قُبيل >>العلل كاألسباب، 
مسؤكؿ عن " منطق أرسطو"أّف ' بيكوف'كمن ىنا يرل . 3<<األفكار اؼبيتافيزيقية

                                                           
ماىر عبد القادر ؿبمد ،  االستقراء العلمي ُب الدراسات العربية كالغربية، دار اؼبعارؼ اعبامعية، -  1

 .71، ص1998، (ط)اإلسكندرية، مصر، د
، 2007، (ط)نداء مطشر، صادؽ الشريفي،أصوؿ علم االجتماع السياسي، دار ُجهينة، عماف، د-  2

 .113-112ص ص
 .71ماىر عبد القادر ؿبمد،  اإلستقراء العلمي ُب الدراسات العربية كالغربية، مرجع سابق، ص-  3
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تأخُّر العلـو الطبيعية ألنّو ال يفيد شيئا ُب عملية الكشف العلمي، بل ىو سول 
منطق للقياس ككوسيلة عقيمة ُب كثَت من كجوىها، ألنّنا مضطّركف أف ُنسّلم >>

.  1<<دبقدمات تسليما ال يوجد فيها شكّ 
األرغانوف "من اؼبنطق األرسطي ُب القسم األّكؿ من ' بيكوف'إّف موقف 

مبوذج التفكَت ' أرسطو'يكشف من خاللو عيوب اؼبنطق الذم اعتّبه " اعبديد
لالستقراء، إالّ أّف ىذا النوع من االستقراء يبقى ' أرسطو'اؼبنطقي، فإذا تعّرض 

ؤّدم إٔب اؼبعرفة العلمية، أم القياس 
ُ
حدسا، أم ما يتعّلُق بالّبىاف أك القياس اؼب

ُب الكتاب األّكؿ ' بيكوف'الذم إدراكو ىو ذلك اؼبعرفة ذاهتا، كعلى ىذا يقوؿ 
ال ينطبُق القياس على مبادئ >>": شذرات ُب تفسَت الطبيعة كُب َمَلَكة اغُبكم"

، كال جدكل من تطبيقو ُب اؼببادئ الوسطى، إذ أنّو ال هُبارم ُب الطبيعة ُب  العلـو
. 2<<...دقّتها

من خالؿ ىذا القوؿ يُعّد القياس األرسطي عقيما، سواء من جهة 
قّدمتُت أك النتيجة، فهو ال يَبُتُّ إٔب الواقع بصلة، كإمّبا الصحة الصورية 

ُ
اؼب

لالستدالؿ عن النتيجة من اؼبقدمات، ال تُفيد شيئا ُب عملية الكشف العلمي، 
. ؽبذا تأّخرت العلـو الطبيعية

كإذا أردنا الّنظر ُب القوانُت العلمية كاليت من شأهنا تعُت اإلنساف على 
ألنّو كسيلة عقيمة >>اغبكم دبا يقع قبل كقوعو، البّد من نقد القياس األرسطي، 

كزبطو خطوات اؼبنهج التجرييب اليت ُتالءـ الركح العلمية، ...)(ُب كثَت من كجوىو
. 3<<بل تُعطي للتجربة اؼبكانة اػباّصة

                                                           
 .135، ص2006، (ط)إمل مّبكؾ، الفلسفة اغبديثة، دار اؼبصرية للطباعة كالنشر، بَتكت، د-  1
عادؿ مصطفى، دار : فرنسيس بيكوف، األرغانوف اعبديد، إرشادات صادقة ُب تفسَت الطبيعة، تر-  2

 .20، ص2003، 1رؤية للنشر كالتوزيع، القاىرة، مصر، ط
 .140إمل مّبكؾ ، الفلسفة اغبديثة، مرجع سابق، ص-  3
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، فهو ُمناسب 'أرسطو'لالستقراء غَت الذم ذىب إليو ' بيكوف'يتحّمُس 
للفلسفة، لكن ليست أيّة فلسفة، كإمّبا فلسفة علمية ُتساعُد اإلنساف ُب فرِض 

ينقُد جهة االستقراء التاـ بَِنقَدين ' بيكوف'سيادتو على الطبيعة، حبيث نالحُظ أّف 
ٓب يُكن ' أرسطو'أساسّيُت ُب الفلسفة األرسطية، حبيث يتمّثل النقد األّكؿ ُب أّف 

. ُمهتّما بقيمة التجربة باعتبارىا اؼبِحّك األساسي لكل عملية حبث علمي جاد
كال غَته من الُكتب اليت قد " اغبيواف"ُب كتابو ' أرسطو'رغم كّل ما قالو 

ُتشَت إٔب االستقراء التاـ يتضّمُن أحكاما عاّمة عن بعض الصفات تتعّلُق ببعض 
، فاالستدالؿ الذم ُمقّدماتو 1<<األنواع، ٍبّ إصدار تعميم ُكّلي عن كل األنواع

. كّلية ليس استقراء
لالستقراء التاـ عند صاحبو ' بيكوف'أّما النقد الثاين الذم كّجهو 

، فإنّو قائم على نقده لنوع آخر من االستقراء ُيسّميو باإلحصاء البسيط، 'أرسطو'
عددا ؿبدكدا من األمثلة اعبُزئية الدالة على أفراد إٔب تعميم >>ألّف ُمقّدماتو تتناكؿ 

. 2<<يضمُّ تلك األمثلة كغَتىا فبا يندرج ربت نوع كاحد
: ُب النقاط التالية' أرسطو'ؼبنطق ' بيكوف'يُبكن تلخيص نقد 

 االىتماـ بالعآب الطبيعي، وبتاج إٔب منهج ُمناسب، حبيث يعتّب اؼبنطق -أ
األرسطي عقيم ال يهتمُّ هبذا العآب، فهو يُبّثل االستدالؿ الصورم، ال يُهّمو سول 

قّدمات إٔب النتائج اليت تلـز عنها، سواء كانت تلك 
ُ
صّحة االنتقاؿ من اؼب

قّدمات صادقة من حيث الواقع أك كاذبة
ُ
. اؼب

 يبدأ القياس األرسطي من أفكار ُجزئية ؿبسوسة كهبعلها أفكارا عامة -ب
قّدمات إال ؿبتوية على 

ُ
كيفًتض أهّنا مقّدمات كحقائق الزمة، كلكن ما تلك اؼب

. أفكار شائعة قد تكوف كاذبة، كإذف فضررُىا أكثر من نفعها

                                                           
 33ؿبمود فهمي زيداف، االستقراء كاؼبنهج العلمي، مرجع سابق، ص-  1
 .33اؼبرجع نفسو، ص-  2
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إذا افًتضنا أّف اؼبقّدمات اؼبتعلقة بالقياس األرسطي صادقة على الواقع، كإذا - ج
النتيجة، سليم صحيح، كانت النتيجة عقيمة ال ربتوم >>افًتضنا أّف انتقاؽبا إٔب 

قّدمات
ُ
  .1<<جديدا، عّما أثبتناه من قبل ُب اؼب

بيكوف كجد أّف النمط األرسطي ال يصُلح أف يكوف منطقا للعلماء 'إذف 
ُب الكشف عن قوانُت الطبيعة، ألّف مقّدمات القياس تنطوم على أفكار عامة 

من خالؿ منهجو ' بيكوف'كشائعة تقبل بدكف نقد كسبحيص، كىذا ما يرفُضو 
إّف >>: 'بيكوف'الذم يسعى منو زبليص العقل البشرم من األكىاـ، كؽبذا يقوؿ 

اغبكمة اليت أخذناىا ُب اؼبقاـ األّكؿ عن اإلغريق ليست من اؼبعرفة سول طفولتها، 
كؽبذا صفة الطفل ُب كسعو أف يتكّلم كلكّنو ال يستطيع أف ينجب فهي حافلة 

كمن خالؿ ىذا النص يتبُّت أّف . 2<<باؼبناقشات، كلكّنها عاقر ال تُنِجُب أعماال
وُباكؿ أف يضع للعقل اإلنساين ُخطّة جديدة يسَت عليها، كلكّنو قبل أف ' بيكوف'

يقوض األطالؿ القديبة لُيقيم مكاهنا بناءه اعبديد عمد إٔب تطهَت العقوؿ من كّل 
ما يشوهبا من تعصُّب كجود، فإف أردنا أف نُفكِّر تفكَتا سليما كأف نبَحَث حبثا 
منتجا صحيحا، فالبُّد أف نتخّلص من ىذه األكىاـ،، كىذه األخَتة تتمّثُل ُب 

. أربعة أكىاـ
من خالؿ ىذه األكىاـ يّتِجُو أّكال إٔب ' بيكوف'كمن أجل ىذا كجدنا 

الكشف عن اعبانب السليب ُب التفكَت كاليت ينبغي التخلُّص منها، كذلك فيما 
يُعرؼ بأكىاـ العقل، ٍبّ يّتِجو بعد ذلك إٔب الكشف عن نظريتو االستقرائية 

 .كاؼبتعلِّقة بالبحث ُب العلـو الطبيعية كاليت سُبثِّل اعبانب اإلهبايب من منهجو
 

 
                                                           

 .62ؿبمود فهمي زيداف، االستقراء كاؼبنهج العلمي اؼبرجع نفسو، ص-  1
، 1984، 1أضبد فؤاد الباشا، فلسفة العلـو بنظرة إسالمية، دار النشر، القاىرة، مصر، ط-  2
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: األوىـام األربعـة -ب 
شبَّة أربعة من األكىاـ رُبّدؽ >>": األرغانوف"ُب كتابو ' بيكوف'يقوؿ 

بالعقل البشرم، كقد قضيت لكل منها اظبا بغرض الّتمييز بينهما، فأطلقت على 
" أكىاـ الكهف"، كعلى النوع الثاين (Idola Tribus)" أكىاـ القبيلة"النوع األّكؿ 

(Idola Specus) أكىاـ السوؽ"، كعلى النوع الثالث( "Idola Fori) كعلى ،
(. Idola Theatri)" أكىاـ اؼبسرح"الرابع 

اعبانب السليب ُب منهجو ُب أربعة أكىاـ أساسية تُعدُّ ' بيكوف'إذف وُبّدد 
دبثابة أخطاء اليت ينزلق فيها التفكَت كىو بصدد البحث، كنظرا من اعتبار ىذه 

باألصناـ كاليت البدَّ من ' بيكوف'األكىاـ أصبحت شائعة ُب التفكَت فقد كصفها 
أّف العقل البشرم ' فرنسيس بيكوف'كعلى ىذا يرل . ربطيمها كزبليص الّذىن منها

ال يقـو بوظيفتو الكاملة إالّ إذا ًّب صقلو حىت تزكؿ عنو األكىاـ اليت كرِثها من 
الئم كالذم يسمح 

ُ
ناسب كاؼب

ُ
الفلسفات السابقة، كمن شبّة هبب توّجهو التوجيو اؼب
، أكىاـ (اعبنس)أكىاـ القبيلة : لو بالظُّهور ُب أحسن صورة كىذه األكىاـ تتمّثل ُب

. الكهف، أكىاـ السوؽ، أكىاـ اؼبسرح
 كىي تلك األخطاء اليت غرست (:Idola Tribus)أوىام القبيلة - أ

ُب طبائع البشر عامة، ؽبذا فهي ُمشًتكة بُت صبيع األفراد، فنحُن مّيالوف بالطّبع 
عاِرضة ؽبا

ُ
كعلى ىذا . 1إٔب تعميم بعض اغباالت دكف االلتفات إٔب اغباالت اؼب

فالرأم القائل بأّف حواس اإلنساف ىي مقياس ...>>: 'فرنسيس بيكوف'يقوؿ 
كالذىن البشرم أشبو دِبرآة غَت مستوية تتلقى ... األشياء إمّبا ىو رأم خاطئ

. 2<<األشعة من األشياء كسبزج طبيعتها اػباصة بطبيعة األشياء فُتشوِّىها كتُفِسُدىا

                                                           
 .136إمل مّبكؾ، الفلسفة اغبديثة، مرجع سابق، ص-  1
 .29فرنسيس بيكوف ،األرغانوف اعبديد، مصدر سابق، ص-  2
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اعبنس البشرم عامة >>ىو ' بيكوف'كاؼبقصود بأكىاـ القبيلة حسب 
كالقبيلة اإلنسانية بأسرىا، أم أهّنا األخطاء اؼبرتبطة بالعقل البشرم من حيث ىو 

كذلك، كمن أمثلتها ُسرعة التعميمات كالقفز إٔب األحكاـ الكلِّية، فال ينبغي 
كمن أمثلة ... التسرُّع ُب التعميم دكف التثّبت الكاُب كي ال نقع ُب أحكاـ خاطئة

ىذه األخطاء الشائعة ُب كطريقة التفكَت اإلنساين بصفة عامة افًتاض االنتظاـ 
كمن خالؿ ىذا النص يتبُّت . 1<<...كاإلطراد ُب الطبيعة أكثر فبا ىو متحقِّق فيها

أّف أكىاـ القبيلة مشًتكة بُت األفراد كأّف اإلنساف يفرض على الطبيعة ما يُبليو عليو 
' بيكوف'عقلو، فيميل إٔب التعميم كالتسرُّع ُب إصدار األحكاـ، كعلى ىذا فإّف 

ُيشَت إٔب ىذا الوىم باعتباره أّف العقل اإلنساين قاصر كبإمكانو اتّباع التجارب 
. لكي يتخّلص من سجن عقلو

األكىاـ اػباصة >>فهي (: Idola Specus)أوىام الكهف - ب
باإلنساف الفرد، أّف لكل فرد أكىاـ، باإلضافة إٔب أخطاء الطبيعة البشرية بعامة، 

، كمن خالؿ ىذا القوؿ فإّف 2<<...كهفا أك غارا خاصا بو يعًتض ضياء الطبيعة
الفردية دبثابة الكهف األفالطوين منو ننظر إٔب العآب، كعليو ينعكس دكر الطبيعة 

كعلى ىذا فإّف أكىاـ الكهف ىي عكس أكىاـ القبيلة، كىي . فيّتخذ لونا خاصا
، كىذا الفرد يعتقد <<لكّل إنساف أخطاء فردية>>' بيكوف'كيقوؿ . خطأ فردم

. 3أهّنا أكىاـ صحيحة، لكّنها ُب حقيقة األمر أكىاـ خاطئة
تعود إٔب طبيعة الفرد من مزاج ' بيكوف'إّف أكىاـ الكهف حسب 

كمكّونات فطرية أك عادات مكتسبة بالًتبية كالعالقات، كعلى ىذا فإّف أكىاـ 

                                                           
، 2000، (ط)يُبٌت طريف اػبوٕب، فلسفة العلم ُب القرف العشرين، اجمللس للثقافة، الكويت، د-  1

 .65ص
 .30فرنسيس بيكوف ،اؼبصدر نفسو، ص-  2
، مركز دراسات الوحدة العربية، بَتكت، لبناف، ط-  3 ، 5ؿبمد عابد اعبابرم، مدخل إٔب فلسفة العلـو

 .238، ص2002
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تصدر عن الطبيعة اػباصة لعقل كل فرد >>فإهّنا ' بيكوف'الكهف حسب 
كجسمو، كعن ثقافتو أيضا كعاداتو كظركفو، كرغم أّف ىذه الفئة متنّوعة كُمرّكبة إالّ 

كمن . 1<<أنّنا سنتناكؿ منها تلك اعبوانب األكّب خطرا كأشدُّ إفسادا لصفاء الفهم
ىي دبثابة الكهف ' بيكوف'خالؿ ىذا النص فإّف أكىاـ الكهف حسب 

األفالطوين، حيث يكوف العقل البشرم سجينا ُب كهفو األفالطوين تعوقو أكىامو 
' بيكوف'عن الرؤية الصادقة للطبيعة، كعليو فإّف اؼبقصود بأكىاـ الكهف حسب 

. 2<<عطالة العادات كالًتبية اليت تُقيِّد العقل كتأُسرُه، كما ُب كهف أفالطوف>>
البيئة اليت ينشأ فيها >>ىي ' بيكوف'كعليو، فإّف أكىاـ الكهف حسب 

كىذه األكىاـ تتمّثل ُب التأثَت الكبَت لعوامل البيئة كُمكوِّناهتا كثقافتها ُب ... الفرد
عقل اإلنساف، فيتصّور اؼبتواضعات اػباصة هبا ككأهّنا حقائق مطلقة، كقد يقتصر 

من خالؿ ىذا النص فإّف األكىاـ الكهفية ىي . 3<<...جهوده اؼبعرفية على إثباهتا
ما وُبيط بكّل فرد من الظركؼ من مقّومات شخصية خاصة باؼبستول الثقاُب 

كالبيئي كاالجتماعي ككّل ما وبصل عليو الفرد ُب إطار معُّت من التفكَت، 
ىذه األكىاـ ' بيكوف'ىو سجُت كهف، حيث استمّد ' بيكوف'فاإلنساف عند 

، فهي ُتسمى كهف أفالطوين ألهّنا تُعيق عن الرؤية 'أفالطوف'الكهفية من 
. 4الصادقة

األكىاـ الناشئة من >>كىي  :(Idola Fori)أوىام السوق - ج
األلفاظ، كىذه األخَتة تتكّوف طبقا للحاجات العملية كالتصوُّرات العاّمية، 

، كهبذا فإّف 5<<فُتسيطر على تصوُّرنا لألشياء، فتوضع األلفاظ ألشياء غَت موجودة
                                                           

 .38فرنسيس بيكوف،  األرغانوف اعبديد، مصدر سابق، ص-  1
، (ط،ت)، دار الطليعة للطباعة كالنشر، بَتكت، لبناف، د4إميل برىييو ، تاريخ الفلسفة اغبديثة، ج-  2

 .46ص
 .65يُبٌت طريف اػبوٕب، فلسفة العلم ُب القرف العشرين، مرجع سابق، ص-  3
 .137إمل مّبكؾ ،تاريخ الفلسفة اغبديثة، مرجع سابق، ص-  4
 .30فرنسيس بيكوف ،األرغانوف اعبديد، مصدر سابق، ص-  5
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كعلى ىذا يقوؿ . أكىاـ السوؽ مرتبطة باللغة، كبالتإب ُتصبُح مسجونة فيو
فما تزاؿ األلفاظ تنتهك الفهم بشكل كاضح كتوِقع اػبلط ُب كّل ...>>: 'بيكوف'

. 1<<...شيء، كتوقع الناس ُب ؾبادالت فارغة كمغالطات ال حصر ؽبا
بأكىاـ السوؽ اللغة اؼبستعملة كاليت يتمُّ هبا تبادؿ ' بيكوف'إذف، يقصد 

السلع ُب البيع كالشراء، كما يتبادؿ هبا الناس أفكارىم كآرائهم، فإذا كانت ألفاظ 
اللغة اؼبستعملة ُمبهمة كغَت دقيقة فستكوف مصدر خطأ عند الكثَتين من الناس، 

ُب مؤلَِّفو الشهَت يُفرُِّؽ بُت نوعُت من األكىاـ اليت تفرضها ' بيكوف'كعلى ىذا قبد 
ىناؾ نوعاف من األكىاـ تفرُضها اللغة على الفهم، كنبا >>: اللغة، حيث يقوؿ

كإّما أظباء ألشياء موجودة كلكّنها ـُبتلطة كغَت ... أظباء ألشياء ال كجود ؽبا
. 2<<ؿبدكدة، ألهّنا انتزعت من األشياء على عجل كدكف تدقيق

' بيكوف'كمن خالؿ ما سبق يُبكن القوؿ أّف أكىاـ السوؽ يقصد هبا 
من ' بيكوف'األخطاء الناصبة عن اػبلط اللغوم كسوء استخداـ اللغة، كقد اعتّبىا 

ذبعل اإلنساف يتصّور ككأنّو ' بيكوف'كىذه األكىاـ حسب ... أبرز ما ينبغي ذبنُّبو
ىو الذم يبتلك زماـ اللغة كيتحّكم فيها كيستعملها كما يشاء، ُب حُت أّف اللغة 

لذلك ينبغي اغبذر كاغبيطة . قد سُبارس تأثَتىا ُب العقل اإلنساين دكف أف يعي ىذا
. 3<<كي ال نقع ُب أسر أكىاـ السوؽ

متمثّلة ُب فقداف األلفاظ ' بيكوف'كعليو، فإّف أكىاـ السوؽ حسب 
داللتها اغبقيقية، فتعجز اللغة عن ربقيق كظيفتها اليت ىي التعبَت الصادؽ عّما ُب 

. الذىن
 كىي األكىاـ اآلتية من (:Idola Theatri)أوىام المسرح - د

تفسَته لألشياء عن طريق ' أرسطو'على ' بيكوف'النظريات اؼبتوارثة، كمن ىنا وبمل 
                                                           

 .30صدر نفسو، صآبفرنسيس بيكوف، األرغانوف اعبديد -  1
 .43اؼبصدر نفسو، ص-  2
 .65يُبٌت طريف اػبوٕب ، فلسفة العلم ُب القرف العشرين، مرجع سابق، ص-  3
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ألفاظ ؾبردة، كىذه األلفاظ ما ىي إالّ مسرحات يقتنع هبا الناس، كبذلك يقصد 
كؽبذا يقوؿ . بأكىاـ اؼبسرح تلك النظريات اليت سيطرت على العقوؿ' بيكوف'
إّف أكىاـ اؼبسرح ليست مفطورة ُب اإلنساف كىي ردّبا تتسّرب إٔب ...>>: 'بيكوف'

كمن خالؿ . 1<<...عقلو لكّنها تنطبع على العقل بوضوح فيتوّصل إليها العقل
ىذا القوؿ فإّف أكىاـ اؼبسرح ىي تلك األكىاـ اليت تتسّرب إٔب عقوؿ البشر من 
اؼبعتقدات اؼبتعّددة للفلسفات اؼبختلفة، ككذلك من القواعد اؼبغلوطة للّبىاف، 

أّنٍت اعتّب أّف كّل الفلسفات اليت تعّلمتها الناس ...>>' بيكوف'كؽبذا يقوؿ 
كابتكركىا حىت اآلف ىي أشبو دبسرحيات عديدة جدا تقّدـ كتؤدم على اؼبسرح، 

. 2<<...خالقة من عندىا زائفة كنبية
من خالؿ ما سبق يُبكن القوؿ أّف أكىاـ اؼبسرح ىي األكىاـ         أك 
فّكرين الُقدامى ُب عقل اإلنساف، فُيصِبُح ىذا العقل 

ُ
األخطاء الناذبة عن تأثَت اؼب

ككأنّو خشبة مسرح يعرض عليها اؼبفّكركف السابقوف رؤاىم اؼبتضاربة كاؼبنفصلة 
إّف اؼبتفّرجُت قد يأُسرىم اإلعجاب باؼبثل كبراعتو ُب ذبسيد . على الواقع الراىن

. 3<<...الدكر، فينسى اؼبتفرّج كاقعو كمشكالتو
من خالؿ ىذه األكىاـ ال يريد أف ينتقص دكر العلماء ' بيكوف'إّف 

كالفالسفة، كلكّنو يريد أف يُطهِّر العقل من األفكار اليت أصبحت ُتسيطر عليو 
فأنا ال أنتقص من ُقدرهتم، إذ ال ...>>: كتعيقو ُب التفكَت، كُب ىذا الّصدد يقوؿ

اغبديث ' بيكوف'، حيث يُواصل 4<<يعنيٍت ُب مذىيب كّلو إالّ الطريق الذم يّتبع
األعرج على الطريق الصحيح يسبق العداء على الطريق >>كيستشهد باؼبثل القائل 

                                                           
 .86ؿبمود فهمي زيداف، االستقراء كاؼبنهج العلمي، مرجع سابق، ص-  1
 .30فرنسيس بيكوف، األرغانوف اعبديد، مصدر سابق، ص-  2
 .66يُبٌت طريف اػبوٕب،  فلسفة العلم ُب القرف العشرين، مرجع سابق، ص-  3
 .45فرنسيس بيكوف،  األرغانوف اعبديد، مصدر سابق، ص-  4
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أّف من يّتِخذ الطريق اػبطأ فإنّو بضركرة ' بيكوف'، كىذا اؼبثل حسب 1<<الصحيح
. يزداد ضالال كبعدا عن اؼبقصد الذم يسعى إليو

أراد ربطيم ىذه األكىاـ قبل اإلقباؿ على الطبيعة ' بيكوف'كعليو، فإّف 
كتطهَت العقل منها، كىذا ما يعٍت أنّنا نسَت ُب تفسَت الطبيعة كفق ُخطوات ؿُبّددة 

ُب اعبانب اإلهبايب الذم يبثل نظريتو االستقرائية، كؽبذا هبب ' بيكوف'يضعها 
التحّرر منها قصد جعل العقل لوحة مصقولة من األفكار السابقة كخاصة اؼبنطق 

: من خالؿ األرغانوف وُباكؿ إزالة اليأس، حيث يقوؿ' بيكوف'األرسطي، كؽبذا فإّف 
ىا قد انتهيت من اغبديث عن إزالة اليأس، اليأس الذم كاف من أقول >>

، كأكملت عرضي لعالمات اػبطأ  األسباب اليت عطّلت كأّخرت تُقّدـ العلـو
كأسبابو، كللعطالة كاعبهل السائدين، كأرجعت األسباب األكثر خفاء، كاليت تَنُد 

.  2<<(األكىاـ)عن إدراؾ العامة كمالحظتهم إٔب ما قيل عن 
كُب األخَت، يُبكن القوؿ أّف نقد اؼبنطق األرسطي كتطهَته العقل من 

األرغانوف 'ُب اعبزء األّكؿ من كتابو ' بيكوف'األكىاـ يُبّثل اعبانب السليب ُب منهج 
كيصفو بأنّو غَت ' أرسطو'، حث أراد أف يكشف لنا عيوب اؼبنطق عند 'اعبديد

صاّب ألنّو ال يستطيع أف يوصلنا إٔب معارؼ جديدة تفضي بنا إٔب نتائج إهبابية 
ألّف القياس األرسطي صورم كعقيم يهتّم بالصورة اؼبنطقية متغافال مضموهنا، فال 

قّدمات أـ ال أك تطابقت مع الواقع أـ اختلفت
ُ
. يهّم إف صدقت اؼب

 
 
 

  

                                                           
 .45اؼبصدر نفسو، ص-  1
 .111فرنسيس بيكوف، األرغانوف اعبديد، اؼبصدر نفسو، ص-  2
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األرغانون الجديد : المبحث الثاني
من نقد اؼبنطق القدمي كاإلشارة إٔب األكىاـ اليت ' بيكوف'بعد أف فرََغ 

تعوؽ البحث العلمي، يّتجو إٔب اعبانب اإلهبايب من اؼبنهج التجرييب اعبديد 
تمثِّل ُب ُمؤلّفو الضخم 

ُ
، إالّ 'أرسطو'، كالذم يعٍت اآللة، لَتُّد على "األرغانوف"كاؼب

الصيغة الواقعية اضة تتجّلى ُب >>أّف بعض اؼبشتغلُت بفلسفة العلم يَرْكَف بأّف 
ؤلّفو اؼبنهجي 

ُ
، لكن ركح االستمرارية كالتبعية "األداة اعبديدة"العنواف الذم أعطاه ؼب

يكشف كشفا كاضحا  (األداة)ألرسطو قائمة، إذ اإلصرار على الّسَت ُب طريق 
ُب عدـ االنفصاؿ كعن عدـ رغبتو ُب إجراء القطيعة الضركرية ' بيكوف'عن نوايا 

. 1<<لكّل ذبديد حقيقي
من استقراء علمي كإرشادات حوؿ اػبُطوات ' بيكوف'بالرغم ما قّدمو 

، أم أّف 'أرسطو'التجريبية الواجب ازّباذىا ُب البحث، إالّ أنّو يُعّد امتدادا لػ 
باشرة ال سُبَثِّل خركجا من اإلطار األرسطي، لكن يُبكن لبعض 

ُ
الحظات اغِبسِّية اؼب

ُ
اؼب

استنتاج بعض اإلضافات اعبديدة كاليت تتجّلى ُب ' بيكوف'دارسي ُمؤلفات 
اؼبفاىيم كاػبُطوات التجريبية اليت ازّبذهتا مسَتتو العلمية، إذف كيف ًّب ىذا 

. التأسيس؟
علة ثالث نقاط رئيسية تُلخِّص نظريتو ُب االستقراء، ' بيكوف'تقـو نظرة 

الحظات كالتجارب، كىو ما ُيسّميو 
ُ
القوائم "كىذه النقاط ُمتمثلة ُب تصنيف اؼب

". الثالثة
كالنقطة الثانية ُمتمثّلة ُب اإلصرار على إنكار الُفركض، كالنقطة األخَتة 

الحظات كتصديقها، حيث >>ُمتمثلة ُب التأكُّد من القانوف العاـ بعد 
ُ
صبع اؼب

، ىذا ما 2<<على ىذه النقطة األخَتة منهج الرفض أك االستبعاد' بيكوف'يطلق 

                                                           
 .39سآب يفوت، فلسفة العلم اؼبعاصرة كمفهومها للواقع، مرجع سابق، ص-  1
 .65فهمي زيداف، االستقراء كاؼبنهج العلمي مرجع سابق، ص-  2
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ُيصرُّ على النتائج اؼبوضوعية اليت تعكس حقيقة الطبيعة ' بيكوف'يُؤّكد بأّف 
كقوانينها، خصوصا إذا تعّلق األمر بالتجربة اليت يُبكن كفقا ؽبا اكتشاؼ النُّظُم 

من اؼبعركؼ أّف >>: 'عبد الزىر البندر'كالقوانُت كتسجيلها ُب نسق علمي، يقوؿ 
يُعدُّ أّكؿ من تبٌّت طريقة علمية ُب البحث التجرييب، حيث اعتمد الطريقة ' بيكوف'

االستقرائية ُب البحوث الطبيعية، إالّ أنّو قد تطّرؽ ُب ىذه الطريقة العتماده كِقصره 
الحظات كالتجربة، ٍب النتائج اؼببنية على 

ُ
شاىدة كصبع اؼب

ُ
البحث العلمي على اؼب

الحظات، كهبذا ُيصبح عمل الباحث آليا
ُ
.  1<<تلك اؼب

نظريتو االستقرائية، ' بيكوف'إذف، بعدما عرفنا النقاط اليت ُتؤسس عليها 
فإنّنا سنتحدث عن النقطة األخَتة أكال كذلك باعتبارىا ربتل الصدارة ُب تأسيس 

. اؼبنهج االستقرائي
يتمّيز أساس بالرفض كاالستبعاد ' بيكوف'إّف اؼبنهج االستقرائي عند 

كالذم ًّب عن طريق مضاعفة التجارب كتنوُّعها، حيث يقصد من ىذا التنوّع منع 
الذىن من التجّمد، كإتاحة الفرصة للباحث ليلتقط الصورة اليت يبحث عناه، 

شذرات ُب تفسَت الطبيعة أك فبلكة "ُب الكتاب الثاين ' بيكوف'كعلى ىذا يقوؿ 
كاغبّق أّف . (Exclusion)يتأّسُس االستقراء الصحيح على االستبعاد " اإلنساف

االستبعاد نفسو ليس كامال بأّم حاؿ كال يُبكن أف يكوف كذلك ُب البداية، فمن 
. 2<<...طبائع بسيطة (رفض)الواضح سباما أف االستبعاد ىو 

أف يكوف أداة لتوسيع " األرغانوف اعبديد"من ' بيكوف'إذف لقد أراد 
سلطاننا على الطبيعة، فمهمة االستقراء استخالص الصور كاستبعاد ما عدا، 
كىبطئ من يأخذ دبنهج االستقراء إذا اكتفى باؼبالحظة دكف إجراء التجارب، 

                                                           
عبد الّزىر البندر،  منهج االستقراء ُب الفكر اإلسالمي، دار اغبكمة للطباعة كالنشر، اإلسكندرية، -  1

 .197، ص1992، 1مصر، ط
 .185فرنسيس بيكوف،  األرغانوف اعبديد، الكتاب الثاين، مصدر سابق، ص-  2
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كلتفادم ىذا اػبطأ أك الُنقص، كلكي نصل العلم بالصورة اؼبطلوبة نقـو بعمل 
: 'بيكوف'اآلٌب كما يقوؿ 

: مهمة التجربة -أ 
تنويع التجارب بتغيَت اؼبواد ككميتها (: Variatio)تنويع التجارب - 1

. كخصائصها كتغيَت العلل الفاعلة
مثل إعادة تقطَت الكحوؿ الناتج عن تقطَت (: Repetitio)تكرار التجربة - 2

أكؿ، كمثل إعادة كضع الزئبق ُب الرصاص اؼبصهور، لنرل أيتجّمد كُيصبح قابل 
. 1للطرؽ أـ ال

إجراء ذبربة على مثاؿ ذبربة أخرل مع تعديل ُب (: Extensio)مد التجربة - 3
اؼبواد، مثل فصل اؼباء عن اػبمر ُب كعاء كاحد، كنبحث مرة أخرل ىل باإلمكاف 

. 2فصل األجزاء الثقيلة عن األجزاء اػبفيفة ُب اػبمر
 كتتمثل ُب صبع اؼبواد كالتعليمات (:Translation)نقل التجربة - 4

كاإلرشادات اػباصة بصناعة من الصناعات كؿُباكلة نقلها إٔب صناعة أخرل، فنقلة 
التجربة معناىا إذف أف كُباكؿ أف نُطبِّق على ذبربة جديدة أك فرع آخر غَت الفرع 

طّبق فيو ؾبموع من اإلرشادات ما طبق على فرع معلـو من قبل
ُ
. اؼب
 كذلك من خالؿ تبُتُّ أثر العّلة ُب الشيء (:Inversio)قلب التجربة - 5

تأثّر ُب كضع مقلوب، فنحن إذا أخذنا قضيبا من اغبديد كسخناه فإنّنا قبد أّف 
ُ
اؼب

. 3اغبرارة تنتقل من األعلى إٔب األسفل، أكثر من أف تنتقل من األسفل إٔب األعلى
 كعلى سبيل اؼبثاؿ التحّقق فبّا إذا ٓب تكن (:Complusio)إلغاء التجربة - 6

. بعض األجساـ الوسيطة بُت اؼبغناطيس كاغبديد تُلغي اعباذبية

                                                           
 .49إميل برىييو ،تاريخ الفلسفة اغبديثة، مرجع سابق، ص-  1
 .78حبيب الشاركين، فلسفة فرنسيس بيكوف، مرجع سابق، ص-  2
 .159، ص1967عبد الرضبن بدكم، مناىج البحث العلمي، دار النهضة العربية، القاىرة، مصر، -  3
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 أم استخداـ التجارب من أجل (:Applicatio)تطبيق التجربة - 7
كعلى سبيل اؼبثاؿ تعُت درجة نقاكة اؽبواء ُب أمكنة >>استكشاؼ خاصية نافعة 

. 1<<...ـبتلفة أك ُب فصوؿ ـبتلفة تِبعا لدرجة التعفُّن
األّكؿ نستبعد : يستخدـ منهج االستبعاد، كيقصد بو معنيُت' بيكوف'إّف 

كالثاين أف نُؤيّد القانوف العاـ بإثبات أّف كل . القانوف العاـ الذم كصلنا إليو
. القوانُت أك النظريات اؼبناقضة لو باطلة

: 'بيكون'قواعد ولوحات  -ب 
من األرغانوف اعبديد أف يكوف أداة من أجل فهم ' بيكوف'لقد أراد 

الطبيعة، فُمهّمة االستقراء استخالص الّصور باستبعاد ما عداىا، كىبطئ من يأُخذ 
دبنهج االستقراء إذا اكتفى باؼبالحظة دكف إجراء التجارب، كمن أجل تفادم ىذا 

: ؾبموعة من اػبُطوات اليت يُبكن اتّباعها' بيكوف'النُّقص يقًتح علينا 
: كتوجد فيها حالتُت: تنويع التجربة: أوال

. تنوع ُب اؼبواد اليت تنتج عنها ظاىرة ما:  اغبالة األكٔب-أ
كىي أف نتصّور مصادر أخرل إلحداث ظاىرة من :  اغبالة الثانية-ب

. الظواىر
.  كيعٍت أف نستمر ُب جعل اؼبؤثر ينتج أثره ُب الشيء اؼبتأثر:إطالة التجربة: ثانيا
 معناه إذف أف كباكؿ أف نطّبق على ذبربة جديدة أك فرع آخر :نقلة التجربة: ثالثا

. غَت الفرع اؼبطبق فيو ؾبموع اإلرشادات ما طبق على فرع معلـو من قبل
 . ككباكؿ أف نتبُّت أثر العلة ُب الشيء اؼبتأثر ُب كضع مقلوب:قلب التجربة: رابعا

2   

                                                           
 .68إميل برىييو،تاريخ الفلسفة اغبديثة، مرجع سابق، ص -  1
 .109عبد الرضبن بدكم، مناىج البحث العلمي، مرجع سابق، ص-  2



 التَّأسيس لألرغانون الجديد:   الفصل الثاني

 

 -54 - 
 

ينقسم بدكره إٔب قسمُت أك ' بيكوف'إّف اعبانب اإلهبايب ُب منهج 
: مرحلتُت

عن ' بيكوف' كتتمثل ُب إجراء التجارب، كقد ربّدث :المرحلة األولى
أنواع كدرجات التجريب من قبيل تنويع التجربة كتكّررىا كإطالة أمدىا كنقلها إٔب 

. فرع آخر من فركع العآب كعكسها أم إجرائها بصورة معكوسة
كتتمثل ُب تسجيل نتائج التجريب ُب قوائم تصنيفية، : المرحلة الثانية

مّيزة ؼبنهج 
ُ
: ، كقد أّكد عليها تأكيدا، إذ يقوؿ'بيكوف'كتعّد القوائم من اؼبعآب اؼب

إّف اعبزئيات أك الوقائع التجريبية أشبو جبيش ضخم العدد مبعثر كمتفرؽ، كما >>
ٓب تنتظم الوقائع التجريبية اؼبتعلقة دبوضوع البحث فسوؼ يضطرب التفكَت 

. 1<<كيتشتت كيضّل طريقو، كلن يصل إٔب شيء
كلكي يصّنف العقل الوقائع التجريبية كيُنّظمها تبعا لدرجتها، كهبذا 

يستطيع العقل أف يُبارس عملو كيستخلص نتائج التجريب ِكفقا ؼبا سبّده بو القوائم 
: كما يلي' بيكوف'كاليت وُبّددىا 

 كفيها يضع الباحث صبيع اغباالت اليت الحظ عن :قائمة الحضور واإلثبات- أ
. طريقها التجربة أّف الظاىرة أك الطبيعة اليت موضوع الدراسة تتبّدل فيها

كفيها ُيسجِّل الباحث اغباالت اليت تغيب فيها : قائمة الغياب أو النفي- ب
. 2إذا غاب اؽبواء يغيب الصوت: الظاىرة أك تنعِدـ، مثاؿ

كيضُع فيها الباحث الدرجات اؼبتفاكتة غبدكث : قائمة التفاوت في الدرجة- ج
  .3الظاىرة

                                                           
 .68يبٌت طريف اػبوٕب ،فلسفة العلم ُب القرف العشرين، مرجع سابق، ص-  1
، (ط)، دار النشر، اإلسكندرية، مصر، د"اؼبنطق اغبديث"إبراىيم مصطفى إبراىيم، منطق االستقراء -  2

 .86، ص1989
 .144أمل مّبكؾ ،  الفلسفة اغبديثة، مرجع سابق، ص-  3
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' بيكوف'كمن أجل توضيح ىذه القوائم نستحضر اؼبثاؿ الذم قاـ بو 
الكتشاؼ طبيعة اغبرارة، فافًتاض أهّنا تتألف من حركات صغَتة غَت منتظمة 

ألجزاء صغَتة من األجساـ، فكاف منهجو أف يعد قوائم األجساـ الساخنة كقوائم 
ككاف يأمل أف . لألجساـ الباردة كقوائم لألجساـ ذات درجات متغَّتة من اغبرارة

تظهر ىذه القوائم خاصة ما ربضر ُب األجساـ الساخنة كتغيب ُب األجساـ 
تغَّتة من 

ُ
الباردة، كربضر بدرجات متفاكتة ُب األجساـ ذات الدرجات اؼب

. 1<<...اغبرارة
كبعد االنتهاء من التجارب كتسجيلها ُب اللوحات الثالث نقـو 

ىو ُب جوىره عملية ربليل كاستبعاد هتدؼ ' بيكوف'باالستقراء، كىذا األخَت عند 
كعن طريق ىذه ... إٔب اغبصوؿ على الطبيعة اليت نتجت عناه كعن صورهتا

. 2<<...اللوحات نستبعد كل الظواىر األجنبية
يتلّخص ُب ' بيكوف'من خالؿ ىذه القوائم فإّف اؼبنهج االستقرائي عند 

االبتداء من التاريخ الطبيعي للظواىر إٔب التجربة كالغرض منو ىو معرفة خواص 
. 3األشياء الذاتية كاألكلية ٍب كضع الفركض العملية

يقـو ' فرنسيس بيكوف'إذف يّتضح من خالؿ ما سبق أّف الباحث ُب رأم 
جبمع عدد أكّب من اؼبالحظات، ٍب يقـو بتصنيفها كترتيبها فيضع ُب كل قائمة 

اغباالت اليت تالئمها، ففي قائمة اغبضور ُنسّجل اغباالت اليت تتفق فيها 
الشواىد، أما قائمة الغياب كبصل على الشواىد اليت تغيب فيها الظاىرة، ٍب يّتجو 

                                                           
ؿبمد فتحي الشنيطي، اؽبيئة العامة لتاليف : برتراند راسل ،تاريخ الفلسفة الغربية، الكتاب الثالث، تر-  1

 .83، ص1977، (ط)كالًتصبة،القاىرة ،د
، اؼبؤسسة العربية للدراسات كالنشر، بَتكت، لبناف، 1عبد الرضبن بدكم ، موسوعة الفلسفة، ج-  2
 .398، ص1984، 1ط
، 2،2008جورج كتورة، اؼبكتبة الشرقية،لبناف، بَتكت ط: بيًت كونزماف، أطلس الفلسفة تر-  3
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إٔب قائمة التفاكت ُب درجات االختالؼ بُت الظواىر، ٍب تأٌب مرحلة اغبذؼ 
. كاالستبعاد

: 'بيكون'تصنيف العلوم عند  -ج 
يُبكن تصنيف العلـو كاؼبعارؼ اليت وبصل عليها اإلنساف كىي كثَتة 

، فالعلـو من إنتاج الفكر 'بيكوف'مًتاكمة كليس ُب األمر صعوبة بالنسبة إٔب 
خّيلة – الذاكرة : كالفكر البشرم يتألف من ثالث ملكات

ُ
. العقل– اؼب

  التاريخ"الذاكر كموضوعها ."
  خّيلة كموضوعها

ُ
". الشعر"اؼب
  الفلسفة"العقل كموضوعو ."

، كتاريخ طبيعي (خاص باإلنساف) كينقسم إٔب تاريخ مدين :التـاريخ- أ
تاريخ كنسي، كتاريخ مدين : كالتاريخ اؼبدين ينقسم إٔب قسمُت. (خاص بالطبيعة)
: أما التاريخ الطبيعي فينقسم إٔب ثالث أقساـ. (...تواريخ سياسية كأدبية كعلمية)

. 1كصف الظواىر السماكية كاألرضية، كصف اؼبسوخ ككصف الفنوف
خّيلة كىو غَت مقّيد بقوانُت اؼبادة، :الشعـر- ب

ُ
 الشعر يرجع إٔب اؼب

كيأخذ دبعنيُت من حيث الشكل؛ أم الكلمات، كالثاين من حيث اؼبوضوع كىو 
ما ُيشّكل جزءا ىاما من العلم كىو تاريخ غَت حقيقي يُبكن صياغتو نثرا، كينقسم 

فالقصصي ؾُبّرد تقليد للتاريخ . إٔب أربعة أنواع؛ قصصي ككصفي كسبثيلي كرمزم
بالغة كيتناكؿ ُب األغلب قصص اغبركب

ُ
أما الشعر التمثيلي دبثابة تاريخ . كيّتسم باؼب

ـُ ُب . مدين، فهو صورة األحداث كأهّنا حاضرة أما الرمزم فهو أساطَت ُتستخَد
. التعبَت عن غرض أك تصوُّر معُّت 

                                                           
 .238العقالنية اؼبعاصرة، مرجع سابق، ص–ؿبمد عابد اعبابرم، مدخل إٔب فلسفة العلـو -  1
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ستطاع >>: قائال' بيكوف' ُيصرّح :الفلسفة- ج
ُ
أرغب أف أرباشى قد اؼب

، فاؼبوضوعات الثالثة للفلسفة ىي 1<<آراء الُقدامى أك أساليبهم ُب الكالـ
. 2كتنقسم الفلسفة الطبيعة إٔب ما بعد الطبيعة كإٔب الطبيعة. الطبيعة كاإلنساف كا

للفلسفة ' أرسطو'كمن خالؿ ىذا التقسيم ُنالحظ أّف ىذا التقسيم شبيو بتقسيم 
إٔب إؽبيات أك الفلسفة األكٔب، كطبيعيات، كأخالؽ، كلكن الركح العلمية بُت 

كيعود ىذا االختالؼ ُب أّف الفلسفة األكٔب عند . ـبتلفة جّدا' ألرسطو'ك' بيكوف'
كانت ُب آف كاحد ىي علم البديهيات كعلم العلل كعلم ا، أما عند ' أرسطو'
فإنّنا ُنالحظ تقسيما ـُبتلفا جذريا عن ىذا التقسيم، فعلم البديهيات ' بيكوف'

، كعلى علم "اؼبيتافيزيقا"عنده ىو الفلسفة األكٔب، أما علم العلل أُطلق عليو اسم 
. 3"الالىوت"ا أُطلق اسم 

الفلسفة إٔب الالىوت الطبيعي كالفلسفة ' بيكوف'كعلى ىذا يُقّسم 
الطبيعية، ٍبّ يُقّسم الفلسفة الطبيعية إٔب نظرية؛ كتبحث ُب أسباب اؼبعلومات، 

كالقسم النظرم . كعلمية؛ رُباكؿ إنتاج اؼبعلومات بواسطة تطبيق معرفة األسباب
من الفلسفة الطبيعية ينقسم بدكره إٔب اؼبيتافيزيقا كإٔب فيزياء؛ فاؼبيتافيزيقا تبحث ُب 

. 4العلل الغائبة كالصورية، كالفيزياء تبحث ُب العلل اؼبادية
ىو ' بيكوف'من خالؿ ما سبق يُبكن القوؿ أّف موضوع ىذه العلـو عند 

اعبُزئيات كليست الكليات، ألّف موضوع التاريخ ىو األفراد اؼبوجودة ُب العآب 
أما موضوع الشعر فهو ُمبتكرات اػبياؿ من أفراد أك . اإلنساين كاؼبادم الطبيعي

أما الفلسفة فإّف موضوعها ىو أفكار ؾبّردة تُفّسر اإلنساف . كيفيات فردية جزئية
جّردة ال تغفل إطالقا فيما يرل 

ُ
كالطبيعة، لكن الفلسفة حُت تبحث ُب األفكار اؼب

                                                           
 .46إميل برىييو، تاريخ الفلسفة اغبديثة، مرجع سابق، ص-  1
 .238ؿبمد عابد اعبابرم،   اؼبرجع نفسو، ص-  2
 .46إميل برىييو ،تاريخ الفلسفة اغبديثة ،اؼبرجع نفسو، ص-  3
 .396، مرجع سابق، ص1عبد الرضبن بدكم، اؼبوسوعة الفلسفية، ج-  4
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' بيكوف'كؽبذا فإّف كظيفة الفلسفة حسب . 1عن األفكار القائمة بذاهتا' بيكوف'
جّردة ليست 

ُ
ىي العمل على ربقيق ىذه األفكار ُب اعبُزئيات، ألّف األفكار اؼب

. موضوعا للفلسفة، إالّ من حيث أهّنا متحّققة ُب ُجزئيات
ليست ُب ' بيكوف'كُب األخَت يُبكن القوؿ أّف ىذه العلـو الثالث عند 

، فالتاريخ ىو  هناية األمر سول ثالث مراحل متتالية هبتازىا العقل ُب تكوين العلـو
كأخَتا ... ذبميع للوثائق كما فيها من مواد، كالشعر ىو أّكؿ استعماؿ كتنظيم ؽبا

. 2<<الفلسفة ىي الًتكيب كالبناء العقلي الصلب
 

: المنهج االستقرائي والدليل التجريبي -د 
أنّو بعد تطهَت العقل من األكىاـ يستطيع اإلنساف أف يُقبل ' بيكوف'يرل 

على الطبيعة كقد خال ذىنو من األكىاـ السابقة، فيتمّكن من تفسَتىا كمن 
السيادة عليها، كلن يكوف تفسَت الطبيعة عن طريق القياس، فالقياس ليس أداة 

كمن . للكشف عن حقائق الكوف، كإمّبا ىو أداة لعرض اغبقائق كإقناع اػُبصـو هبا
نطلق يرل 

ُ
ليس >>أنّو ال يبكن الوصوؿ إٔب العلم كإثرائو بدليل أنّو ' بيكوف'ىذا اؼب

بُت العقل البشرم كاغبقيقة أيّة قرابة طبيعية، كأّف حّدة الذىن ال يبكن أف تُعادؿ 
ِدّقة الطبيعة، فينبغي إذف أف نّتجو إٔب الطبيعة ذاهتا من أجل معرفتها كليس لدينا 

. 3<<...من سبيل ذلك سول التجربة
يرُفض تفسَت الطبيعة عن ' بيكوف'إذف، من خالؿ ىذا النص يتبُّت أّف 

طريق االستقراء األرسطي، ألّف ىذا االستقراء يرد ُب هناية األمر إٔب قياس تكوف 

                                                           
 .39حبيب الشاركين ،فلسفة فرنسيس بيكوف، مرجع سابق، ص-  1
 .38حبيب الشاركين، فلسفة فرنسيس بيكوف،اؼبرجع نفسو، ص-  2
 .33اؼبرجع نفسو، ص-  3
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كىذه األخَتة . ُمقّدمتو الكّبل نتيجة لعملية إحصاء يقـو على األمثلة اإلهبابية
.  1كحدىا دكف األمثلة السلبية ال تُعطينا يقينا

: 'بيكون'مراحل المنهج التجريبي عند  -ه 
يبدأ اؼبنهج التجرييب باؼبالحظة كالتجربة كنقطة : المالحظة والتجربة- أ

بداية ضركرية، كاؼبالحظة اليت نقصدىا ىي اؼبالحظة العلمية اليت هتدؼ إٔب كشف 
أما التجربة . تفاصيل الظواىر موضوع البحث كإدراؾ العالقة القائمة بُت أجزائها

اليت نعنيها فهي مالحظة مقصودة تتضّمن تغيَت بعض الظركؼ الطبيعية اليت 
. 2ربدث فيها تلك الظاىرة اليت نريد البحث فيها

يُعرؼ الفرض العلمي بأنّو رأم يُقّدمو العآب من : الَفرض العلمي- ب
الحظات كالتجارب اليت قاـ هبا من قَػْبل، كعلى ىذا فإّف العآِب أثناء 

ُ
أجل تفسَت اؼب

قيامو باؼبالحظة كالتجربة فتسكُنو بعض األفكار اليت ينبغي أف تُفّسر ىذه 
. اؼبالحظات كالتجارب

أّف اختيار الفرض العلمي ' بيكوف'يرل : إختيار الفرض العلمي- ج
أّف الفرض العلمي ' بيكوف'ُخطوة أخَتة للمنهج التجرييب، كعلى ىذا فقد اعتّب 

منهج االستبعاد "يُبكن استبعاده إذا توّفرت حالة ُجزئية تُعارضو، كذلك من خالؿ 
". كالرفض

هبب أف تبدأ من استقراء الظواىر ' بيكوف'إّف اؼبعرفة العلمية حسب 
الطبيعية كما أهّنا هبب أف تبدأ من الشّك ُب أقواؿ السابقُت كال نبدأ التسليم هبا، 

ليس العلم ...>>: 'فرنسيس بيكوف'يقوؿ . بل ينبغي أف لُبِضع كل األقواؿ لشكّ 
تلك الثرثرة الفارغة اليت كانت الفلسفة اؼبدرسية تُرّددىا، كإمّبا العلم اغبقُّ ىو ما 
أنتج فائدة لإلنسانية، العلم الصحيح ىو حّل رموز كتاب الطبيعة كألغازه اليت 

                                                           
 .75اؼبرجع نفسو، ص-  1
 .62-61، ص ص1990، 1عبد القادر بشتو ،اإلبستيمولوجيا، دار الطليعة، بَتكت، لبناف،ط-  2
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َؤسَّسة على التجربة
ُ
ؤّكدة كاؼب

ُ
. 1<<...تّتضُح إالّ ؼبن يدرسها على ضوء الواقعية اؼب

تطبيق اؼبنهج التجرييب على الفلسفة، حيث ' بيكوف'كمن خالؿ ىذا النص وُباكؿ 
الحظات طريقا للوصوؿ إٔب علم نافع شريطة أف يتخّلص 

ُ
جعل من التجارب كاؼب

العقل اإلنساين من ذلك اعبانب النظرم اغبائز على أشباح كثنية بقيت من عهد 
لو أنبية ...>>: 'راسل'كوهنا ُخرافات ال طائل منها، كؽبذا يقوؿ عنو ' أرسطو'

حاكلة تنظيم اإلجراء العلمي 
ُ
دائمة كُمؤسس للمنهج االستقرائي اغبديث ككرائد ؼب

ال يهدؼ إٔب إنشاء فلسفة جديدة أك ' بيكوف'، كهبذا فإّف 2<<تنظيما علميا
إصالح أساليب "تركيب نظاـ فلسفي ُمعُّت فقط، كإمّبا كاف ىدفو األساسي 

الفالسفة العقالنيُت كالتجريبيُت، ' بيكوف'، كؽبذا انتقد "التفكَت كطُرؽ البحث
فاألكلوف كالعنكبوت الذم يبٍت بيتو من الداخل، أما اآلخركف كالنملة اليت ذبمع 
زادىا من اػبارج، كالفيلسوؼ ىو كالنحلة اليت ذبمع الرحيق من األزىار لتصنع 

. 3عسل صاُب
قد بنا منهجو على ُخطوتُت ' بيكوف'من خالؿ من تقّدـ يّتضح أّف 

أساسيتُت ُب حبثو العلمي؛ ُخطوة إهبابية تتضمن االنطالؽ من الطبيعة كالقياـ 
ُخطوة سلبية ُمتمثِّلة . بالتجارب كِتكرارىا كتنويع طرائقها كتوزيع نتائجها ُب قوائم

خالفة ؼبا ربويو القوائم من نتائج، كىنا البّد من اإلشارة 
ُ
باستبعاد كافة الظواىر اؼب

. من إسهاـ، إالّ أنّو ال يزاؿ موضع نقد من طرؼ الباحثُت' بيكوف'أّف ما قّدمو 
إذ ىو يعتمد على نزعة تأمُّلية تأخذ التجربة مكانتها اػباصة، بل ربتلُّ 
اؼبرتبة األكٔب ُب سّلم التطّور من الناحية اإلجرائية، فهذه الوِجهة اغبّسية اػبالصة 

ُمستقلة عن الفركض العلمية تُقّلل من شأف العقل، كتتجاىل منهج االستنباط 

                                                           
، (ط،ت)ؿبمد غالب ، اؼبذاىب الفلسفية الُعظمى ُب العصور اغبديثة، دار اغبياة، القاىرة، مصر، د-  1

 .50ص
 .89برتراند راسل ،تاريخ الفلسفة الغربية، مرجع سابق، ص-  2
، مرجع سابق، ص-  3  .237ؿبمد عابد اعبابرم، مدخل إٔب فلسفة العلـو



 التَّأسيس لألرغانون الجديد:   الفصل الثاني

 

 -61 - 
 

الرياضي الذم استخدمو ُمعاصريو، كبالتإب منهجو يبتاز ىو اآلخر باعبهود، يُعّطل 
عاصرة اليت سبتاز بالثورية كالتغَتُّ 

ُ
. البحث العلمي إذا ما قورِف باؼبناىج اؼب

، 'بيكوف'لكن من الواجب على الباحثُت مراعاة َحْيثيات كظركؼ عصر 
أم أّف مشركعية قُبوؿ الفكر البيكوين أك نقده البُّد من ُمراعاة الظركؼ اليت 

ٓب يكن ُب موقف يسمح لو بوضع ' بيكوف'إّف >>: 'ريشنباخ'يقوؿ . أنتجت ِفكره
. 1<<نظرية ُب اؼبناىج

ستحسن إذف ُب تاريخ العلم مراعاة تغَّت مناىج العلم كتطويرىا، 
ُ
من اؼب

عاصرة، يقوؿ ' بيكوف'حبيث عصر 
ُ
ـبتلف ُب ُمعظمو عن مناىج الفيزياء اؼب

كٓب يّتضح إمكاف ...)(الفيزياء الرياضية كانت ال تزاؿ ُب مهدىا>>: 'ريشنباخ'
استخداـ اؼبناىج االستنباطية ُمقًتنة باالستدالالت االستقرائية إالّ بعد ظُهور نيوتن 

كإذف، فمن الواجب أف يُدرؾ ُمؤّرخو الفلسفة الذين يعيبوف على ...)(ُب اعباذبية
االستقرائي كونو غَت علمي، أّف ُحكمهم إمّبا يصدر على أساس ' بيكوف'منطق 

.   2<<معايَت ٓب تُعرؼ إالّ ُب عصر ُمتأخِّر
   

 
   

 
 

                                                           
، 1فؤاد زكريا، اؼبؤسسة العربية للدراسات، بَتكت، لبناف، ط: ريشنباخ ىانز ، نشأة فلسفة علمية، تر-  1

 .83، ص1979
 .84ريشنباخ ىانز، نشأة فلسفة علمية،اؼبرجع نفسو، ص-  2
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لمنطق االستقراء التقليدي ' مل'نقد : المبحث األول
من أجل إرساء التفكَت ' بيكوف'قد رأينا سابقا ضبلة التطهَت اليت قاـ بو 

العلمي كالفلسفي على ُأسس سليمة، ال تتمُّ إالّ عن طريق النقد، فالّنقد كما يقوؿ 
ىو ركح الفلسفة، إذا خلت منو صارت كالعُت اليت ال تُبصر >>: أحد الُكّتاب

، ردّبا ىذا القوؿ يكوف أكثر 1<<كاللساف الذم ال ينطق كالفؤاد الذم ال ينبض
ُب الفلسفة اغبديثة نقدا للمنطق القدمي ككشفا ' بيكوف'ُحّجة للموقع الذم احتّلو 

لعيوبو الذم اعتّب كأداة استخدمها الفالسفة الُقدامى للوصوؿ إٔب نظرياهتم، 
معتمدين على القياس األرسطي، فاؼبنطق ىو كسيلة العلم لتحقيق مهّمِتو، أال 

كىي السيطرة على الطبيعة كتسخَتىا لفائدة اعبماعة، كما أّف التجربة ىي اؼبعيار 
اؼبوضوعي اغباسم للذات العارفة كاؼبوضوع اؼبعركؼ دبقتضى الظركؼ السائدة ُب 

. اؼبرحلة البيكونية
ىو االستقراء، بل ىو السِّمة ' بيكوف'إذف منطق العلم كاف ُب نظر 

ختلفة على أسلوب 
ُ
عتقدات اؼب

ُ
األساسية للعلـو ُب ُمقابل اعتماد اؼبعارؼ العامة كاؼب

الركاية كالتداعي، لكن كل ىذا النقد كىذا التغَتُّ ُب نظر الفيلسوؼ للطبيعة ىو 
التغَتُّ الذم يطرأ على العلم الطبيعي ككجهة نظر أصحابو فُبتدا إٔب تنظَت 

من بُت ىؤالء  (ـ1879-1806 )*'جوف ستيوارت مل'الفالسفة، حبيث يُعدُّ 
بل من الفالسفة كاؼبناطقة الذين اىتّم باؼبنهج كالطرائق العلمية ُب البحث خصوصا 

إذا تعّلق األمر باالستقراء يتناسب مع القدر اؽبائل من اؼبعلومات كالُكشوؼ 
كالظواىر اليت تصّدل ؽبا العلماء ككضعوا أيديهم عليها ُب زمنو، لذا نتسائل، ما 

من االستقراء التقليدم؟، كإذا كاف اؼبوقف موقفا نقديا، فيا تُرل ما ' مل'موقف 
                                                           

 .52، ص(ط،ت)دمصر، عبد الغفار مكاكم،ؼبا الفلسفة؟، منشأة اؼبعارؼ، اإلسكندرية، -  1
، كمنطقو كمذىبو اػبلقي النفعي، 'ىيـو'ك' كونت'، أكثر من 'لوؾ'فيلسوؼ إقبليزم كضعي ُمتأثر بػ -  *

اؼبنطق االستقرائي : كاقتصاده السياسي قامت صبيعها على أسس كضعية كذبريبية، من أىم آثاره
 .إْب...كاالستنتاجي، النفعية
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إٔب االستقراء بتجاكز الشيء السليب ' مل'ىو الشيء اعبديد كاإلهبايب الذم أضافو 
. كسبب للنقد؟

عن الغرض اغبقيقي ' جوف ستيوارت مل'ليس شبّة شك ُب أّف تصوُّر 
للبحث العلمي ناجم عن البيئة الفكرية اليت نشأ فيها، كىي بيئة ُمتأثِّرة إٔب حّد 

يظهر >>: 'فهمي زيداف'بعيد باؼبذىب التجرييب ُب الفلسفة اإلقبليزية، يقوؿ 
، ألنّو رفض اؼبناىج ...'فرنسيس بيكوف'من خالؿ تأثره بػ ' مل'كيّتضح اذباه 

الصورية كالفلسفات اؼبيتافيزيقية اليت شاعت ُب الفلسفة اإلغريقية القديبة كفلسفة 
العصر الوسيط، كما أنكر اؼبعرفة الفطرية أك القبلية، أم كلُّ اؼبعارؼ اليت ال تقـو 

. 1<<على أساس اػبّبة اغبّسية كال تّتجو ُمباشرة كبو الوقائع اعبُزئية
من خالؿ ما سبق ذكره، أنّو فيلسوؼ اؼبعرفة العلمية كما ' مل'يبدك أّف 

حّدد نصل بو 
ُ
يُبّيز ىذه األخَتة، أيّا كاف ؾباؽبا أك ميداهنا ىو اؼبنهج أم الطريق اؼب
ىو ُب >>إٔب حقيقة العالقات اليت تربط بُت الظواىر بعضها البعض، فالعلم 

، ككاضح أّف االستقراء كمنهج يُبكننا من الوصوؿ إٔب 2<<صميمو معرفة منهجية
' مل'القوانُت العاّمة من خالؿ استخالص العالقات بُت الظواىر، لذا كافق 

حُت انتقد القياس األرسطي، كدعا إٔب منطق استقرائي الذم يعٍت ' بيكوف'ك
. بالبحث ُب مناىج اليت تّتبعها ـبتلف العلماء ُب أحباثهم

كبعده، بقى كأسلوب للبحث التجريدم منفصال ' أرسطو'إّف اؼبنطق عند 
ُمسايرة ' مل'عن الواقع يهتم بصورة التفكَت كال يُعّبِّ أّم اىتماـ إٔب ماّدتو، لذا قبد 

ؼبذىبو اغبّسي ُب ربط الفكرة دبواضيعو اعتّب األصل ُب اؼبعرفة إدراؾ اسوس ٍب 
جّرد، فكاف منطق االستقراء عنده ىو األصل كاؼبنطق الصورم فرعا 

ُ
يتبعو إدراؾ اؼب

ككاف طبيعيا ذِكر اؼبعاين اجملّردة كاؼباىيات اػبالصة دبعناىا الّتقليدم >>منو، 

                                                           
 .101فهمي زيداف، االستقراء كاؼبنهج العلمي، مرجع سابق، ص-  1
 .25، ص1991، 1الدسوقي عاصم، البحث ُب التاريخ، دار اعبيل، بَتكت، لبناف، ط-  2
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، حىت اؼبفاىيم الرياضية ىي 1<<اؼبعركفة ألهّنا ُب نظره ال تقـو إالّ ؾبّسمة للمادة
ليست أكلية سابقة على اؼبالحظة، كإمّبا ىي حقائق ذبريبية ترجع إٔب اؼبصدر 

الذم يسعى إٔب ربديد االستدالؿ القياسي على مبط ' أرسطو'اغبّسي، خبالؼ 
. االستدالؿ الرياضي

إّف مصدر اليقُت الرياضي ُب >>: قائال' أرسطو'عن ' سآب يفوت'يُعلِّق 
ىو أّف الفكر ال يدرس سول ذاتو، كال يُعاِب سول عملية ذبريدية ' أرسطو'نظر 

فاالثناف أك الثالثة أك ' مل'، أما 2<<من َخلقو، فمعيار صدقها ىو صوريتها
األربعة ليست أعداد ؾبردة عن مادهتا اغبّسية، بل ىي شيئاف أك ثالثة أك أربعة من 

، فاؼبعارؼ كلُّها إذف تقـو على اػبّبة ...نوع كاحد، أحجارا أك تفاحات أك لَتات
ستمّدة من اػبّبة تنطوم على 

ُ
اغبّسية كفق التعميم من حاالت ُجزئية، كالقضايا اؼب

طلق يتمّيز بو اليقُت اؼبنطقي خبالؼ 
ُ
. 'أرسطو'الصدؽ اؼب

االستقراء التقليدم ُب كجهو األرسطي، كإف كاف اؼبناِطقة ' مل'ينتقد 
اؼبنطقية ما ىي إالّ قياس، أم ' أرسطو'اعتّبكا أعماؿ ' بيكوف'أغلبهم خصوصا 

قد غاؿ ُب االعتزاز بالقياس أك ُب اعتباره مبوذجا ' أرسطو'يّتضح فبّا تقّدـ أّف 
لالستدالؿ اؼبنطقي، إذ أنّنا ُنالحظ ُب ُيسِر أّف القياس يدكر ُب دائرة ُمغلقة من 

حيث أنّو يُقرِّر حقائق سبق اكتشافها، فهو من شبّة ال ُيضيف إٔب معرفتنا جديدا، 
بأنّو االنتقاؿ من اؼبعلـو إٔب اجملهوؿ على غرار >>: يُعرِّؼ االستقراء' مل'فػ 

االستقراء األرسطي التاـ الذم ال ينتقل من اجملهوؿ، كإمّبا يكتفي بتلخيص ما ىو 
، أم أّف االستقراء ىو االنتقاؿ من مالحظة بعض الصفات ُب بعض 3<<معلـو

أفراد الّنوع، إٔب اغبكم على صبيع أفراد النوع هبذه الصفات، كمالحظتنا لسقوط 

                                                           
 .141، ص(ط،ت)توفيق الطويل، جوف ستيوارت مل، دار اؼبعارؼ، مصر، د-  1
 .38سآب يفوت،  فلسفة العلم اؼبعاصرة كمفهومها للواقع، مرجع سابق، ص-  2
 .102توفيق الطويل، اؼبرجع نفسو، ص-  3
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األجساـ ُب شركط ُمعّينة، فإنّنا ُنصدر ُحكما عاما دبثابة قانوف الذم ال ىبتلف 
. بأّف صبيع األجساـ بشركط ُمعّينة تسقط كبو مركز األرض

على ربديد خصائص االستقراء العلمي ' جوف ستيوارت مل'وبرص 
نظرية الِعّلية كىي : كبالتإب بلوغ اؼبعرفة العلمية، إذ كضع لالستقراء ثالثة نظريات

: فرض الُفركض كُب ربقيق الُفركض، فاالستدالالت االستقرائية سبُرُّ بثالثة مراحل
اؼبالحظة، فرض الُفركض، فهو هبعل من إمكانية ربقيق التجربة شرطا أساسيا 

من القياس ' مل'لتكوين الفرض العلمي، مثل ىذه اػبصائص ىي ما ُيّبِّر موقف 
. األرسطي

: نقد اإلستقراء الشكلي -أ 
قد يعنينا على ىذا التحديد أف نتعّرؼ على لوف من االستقراء مُبّيزه 

، كىو 'مل'كنُفرزه حىت تّتضح لنا خصائص االستقراء العلمي باألصالة عند 
فتحي 'كساؽ لو اؼبثاؿ اؼبشهور، يذكره ' أرسطو'االستقراء الشكلي الذم تنّبو إليو 

: 1'الشنيطي
.  إْب تعيش مّدة طويلة من الزمن... اإلنساف كاغبصاف كالبقرة-(أ

. اإلنساف كاغبصاف كالبقرة ؽبا مرارة- (ب
. َفطُوؿ اغبياة صفة ُمالزمة للحيواف اليت ؽبا مرارة- (ج

ىذا النوع من االستقراء يُعّّب عن صفة ُمشًتكة ُب صبيع أفراد نوع ُمعُّت 
أك صبيع أنواع اعبنس بالذات، كنستطيع أف نُعّّب عن ىذا االستقراء الشكلي ُب 

: صورتو الرمزية اآلتية
. تشًتؾ ُب صفة ىي س...       أ، ب، ج، د
. ىي أفراد نوع ُمعُّت ...       أ، ب، ج، د

. موجودة ُب صبيع أفراد ىذا النوع (س)إذف ىذه الصفة 

                                                           
 .119فتحي الشنيطي، أسس اؼبنطق كاؼبنهج العلمي، مرجع سابق، ص-  1
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يّتضح ِكفق ىذا النوع من االستقراء أنّو ال يأٌب جبديد بالرغم من أّف 
مثَّل ' أرسطو'اؼبالحظة كُخطوة مهّمة ُب العملية االستقرائية كاردة بوضوح ألّف 

الحظة اليت تّتبع صفة ُمعينة ُب ؾبموعة من األفراد، ٍبّ تتّبع 
ُ
الذات العارفة اؼب

ُمالحظا ىؤالء األفراد ُب انتمائهم لنوع كاحد، ُمستخلصا أّف الّصفة ُمالزمة عبميع 
ىو الوسيلة الفعالة للوصوؿ إٔب ' مل'أفراد الّنوع، لكن االستقراء ُب حقيقتو عند 

. القوانُت، أم دبالحظة إدراؾ تتابع ُمتالـز ثابت ُمتكرِّر بُت حادثة كُأخرل
أم أّف االستقراء يفًتض العلِّية، غَت أّف ىذا اؼببدأ يرجع إٔب التجربة، أم 
الحظة إٔب التعميم ُكصوال 

ُ
إٔب ُمالحظة ارتباط الظواىر كتتابعها، كاالنتقاؿ من اؼب

إٔب مبدأ الِعّلية، كىذا ىو االستقراء بعينو، فكأّف مبدأ الِعلِّية كاالستقراء بينهما دكرا 
إّف العّلة ىي اؼبتقدِّـ  >>:'مل'يقوؿ . منطقيا حُت أّف أحدنبا يتوّقف عن اآلخر

. غبدكث الظواىر مثل طُلوع الشمس كُكجود النهار 1<<الثابت كالكاُب
: الداللة السيكولوجية لإلستقراء -ب 

خطابا ميتافيزيقيا ُب أساسو ' مل'كاف اػِبطاب الفلسفي ُب ؾُبَمِلو قبل 
كىذا األخَت كاف البُّد عليو أف يرُفض مثل ىذا اػِبطاب، سواء ِجهة التطورات 

العلمية اليت شِهدىا عصره أك حىت منطلقاتو األيديولوجية، أك حىت البحر الفلسفي 
الذم نَػَهل منو فكره، أم ما يتعّلق بالفلسفة اإلقبليزية بوجو اػُبصوص كما يتعّلق 

، بالرغم من عدـ ُكجود رفض كنقد  باسًتاتيجيات النقد اغبديث بوجو الُعمـو
كضربة قاضية لتاريخ ' مل'كاضح، إالّ أّف القارئ يصقل ىذا العمل من مؤلفات 

. كذبلياتو ُب اؼبرحلة الُوسطى' أرسطو'منطق 
فاؼبنطق األرسطي ُجهِّز كرسالة ُب اؼبنهج لتقّصي اغبقيقة اؼبيتافيزيقية على 

عرَّؼ اغِبكمة بالبحث ُب ' أرسطو'أنقاض الفيزيقا أك علم الطبيعة، علما أّف 
مبادئ األشياء كالعلل األكٔب، حىت كإف ذىب البعض ُب أّف ىذا التعريف ال 

                                                           
1

 - J. S. M, Système de logique déductive et inductive, Trad, Le peisse, 

Tom1, Librairie Gomer Baillière, Paris, 1880, P128. 
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إنّو ال  >>:قائال' ػبضر مذبوح'يصُدؽ على الفلسفة األرسطية بأكملها، كما يُعّلق 
يصُدؽ على الفلسفة الثانية كسواىا من أقساـ الفلسفة األخرل اليت تبحث ُب 

اؼببادئ الثواين، فكاف للفلسفة إذف عّدة أقساـ كزبتلف أّكلية اؼببادئ اليت تبحث 
. 1<<عنها حبسب بُعدىا أك قُرهبا من اؼببادئ األكٔب

إذا اتفقنا مع ىذا الرأم كأخذنا بعُت االعتبار مسألة الطبيعة اليت تُقدِّـ 
لنا الظواىر حبيث يكوف دكر الباحث أف ُيصغي إليها دكف أف يتجاكزىا، قبد من 

، حُت شاد  منطقو على دعامة 2"نسق اؼبنطق"من خالؿ كتابو ' مل'جهة أّف 
نفسية، كالدعامة األكٔب ىي تداعي اػبواطر كظاىرة سيكولوجية ذبمع بُت ظاىرتُت 

بناءا على عالقة سيكولوجية من اقًتاف ُمطرد كتشابو كعليو، أم طبقا ؽبذا قبد 
اؼبعلوؿ يدكر مع العّلة ُكجودا كعدما دبُقتضى قانوف إطراد كقوع اغبوادث كىو قانوف 

. نفسي
ذباكز الطبيعة اليت انطلق منها إٔب ما بعد الطبيعة، ألنّو ' أرسطو'قبد أّف 

يرل أّف ُمعظم ما ُب الفلسفة معلوما باغبّس كالكائنات اغبّية مبدأىا النفس 
كيكوف اؼببدأ للُوجود ُب كّل جسم يتحّرؾ بو أك يُبكن، إما نفسا أك طبيعة، إالّ >>

أّف اؼببدأ الذم ىو نفسي ال يكوف إالّ دبا ىو مؤّلف من أجساـ طبيعية تتحّرؾ هبا 
. 3<<األجساـ

ندرجة ضمن العلم الطبيعي ' أرسطو'حبيث ينطلق 
ُ
من قول النفس اؼب

: 4ليصل إٔب العّلة األكٔب، أم الوجود اإلؽبي كأقساـ الوجود ثالثة
 قسم يتحّرؾ كيسُكن من ذاتو، كىو اؼبوجود القابل للحركة كالذم ال يُفارؽ -1

. اؼبادة، أم اؼبوجود الطبيعي
                                                           

 .31ػبضر مذبوح،دراسات ُب الفلسفة اإلسالمية، مرجع سابق، ص-  1
2
 - J. S. M, Système de logique déductive et inductive, Opcit, P166. 

، 1983، 3أضبد فؤاد األىوين، دار إحياء الكتب العربية،القاىرة ،مصر،ط: أرسطو، النفس، تر-  3
 .28ص

 .31ػبضر مذبوح، دراسات ُب الفلسفة اإلسالمية، مرجع سابق، ص-  4
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. قسم ال يتحّرؾ إالّ أنّو ال يوجد ُمفارقا للمادة كىو الوجود الرياضي- 2
.  قسم أزٕب ال يتحّرؾ كال يوجد ُب اؼبادة كىو الوجود اإلؽبي-3

قبد أّف فهمو لالستقراء يقـو على دعامة نفسية، ' مل'عندما نرجع إٔب 
حبيث عندما نقوؿ أّف ىذا الشيء عّلة ؽبذا الشيء اآلخر، نقصد بذلك أنّو موجد 
لو كؿُبدث لو كقانوف نفسي، كىذا ما نقصده للقضية العلمية اليت تقوؿ أّف اغبرارة 
عّلة التمّدد ربطا للحرارة كالتمّدد لوقوعهما معا، على عكس القياس الذم يتشّكل 

من ُمقّدمتُت كنتيجة ُمستخلصا منها، حبيث ىنالك ثالثة قضايا كثالث ُحدكد 
ـُبتلفة كّل منها يتكّرر مرّتُت، كاغبّد الذم يظهر ُب اؼبقّدمتُت ىبتفي ُب النتيجة ىو 

اغبّد األكسط، يكوف القياس كنموذج منطقي منهجي إف صّح التعبَت للعلم 
ندرجة ضمنو قول النفس تعبَتا عن القلق اؼبيتافيزيقي 'أرسطو'الطبيعي عند 

ُ
، اؼب

كإجابة عن سؤاؿ العّلة األنطولوجية، ألّف مبادئ العقل تفرض عليو صناعة بناء 
: معرُب شامل كُكّلي من الطبيعة إٔب ما بعد الطبيعة، أم ما ىو

. يتحّرؾ كبو نفس موجود طبيعي
. اعبسم يتحّرؾ ألّف بو نفس

. اعبسم موجود طبيعي
لكن ُب أقساـ الوجود الثالثة ىنالك قسم أزٕب ال يتحّرؾ كىو الُوجود 

النفس من حيث قواىا ' أرسطو'اإلؽبي كالعّلة األكٔب، فلتّبير ىذه اإلجابة يتناكؿ 
ككظائفها اغبيوية اليت يشًتؾ فيها اإلنساف كاغبيواف، فالنفس مبدأ اغبياة رُبّدد 

ماىيتها بثنائية اؼبادة كالصورة، القوة كالفعل، كالكائن اغبّي ُمرّكب من كال ىذين 
تباينُت 

ُ
منو إذا قيس  (الصورة كاؼبادة)الذين نبا دبثابة  (النفس كاعبسد)الُعنصرين اؼب
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ركبة
ُ
فكرين ُب . بسائر اؼبوجودات اؼب

ُ
ىذه الفكرة كانت دبثابة موضوع اىتماـ كل اؼب

الذم ترؾ  (ىػ355)' ابن باجة'العصور الوسطى، خصوصا اؼبسلمُت من ضمنهم 
. 1"ُب االتصاؿ بالعقل الفّعاؿ"رسالة غامضة بعنواف 

يبدك من كّل ما سبق ذكره أّف الفكر اإلسالمي أك حىت األكريب ُب 
اؼبرحلة الُوسطى ٓب يستطع التحرُّر من رقبة كىيمنة الفلسفة األرسطية إالّ بظهور 

اليت تُعّد دبثابة ' بيكوف'الفلسفة االستقرائية اعبديدة، تتجاكز ىذه اؽبيمنة كفلسفة 
جوف '، لكن 2<<من الفلسفة القديبة إٔب الفلسفة اغبديثة>>نُقطة انتقالية 
الحظة إالّ أنّو انتهج ' ستيوارت مل

ُ
رغم تأثُّره هبا خصوصا ما يتعّلق بالتجربة كاؼب

اؼبعرفة غَت القبلية أك الفطرية انطالقا من قواعد منهجية ظبّاىا ِبطُرؽ البحث 
. العلمي كطريقة االتفاؽ كاالختالؼ كالتغَتُّ النسيب ُمناسبة لطبيعة اؼبعرفة العلمية

ٓب ُيشر كٓب ُيصرِّح عّب كتاباتو أنّو أخذ من اؼبسلمُت أك ' مل'مع العلم أّف 
اْسَتبَػَقُو ُب ' ابن طفيل'انتقدىم، ألّف طريقة االختالؼ على سبيل اؼبثاؿ عند 

تطبيقها ُمقّرر بواسطتها الشكل النهائي لنظامو الفلسفي القائم جوىريا على 
مبادئ ذبريبية، ُمستمّدة من منطق الظواىر الطبيعية، فحىت ال نقع ُب تناُقض من 

أنُفسنا جهة أصالة منطق االستقراء عند اؼبسلمُت، أك طغياف الفكر األرسطي 
بتعاليمو اؼبنطقية اليت زبُدـ اؼبيتافيزيقا ُب الُقركف الُوسطى ما ُيّبِّر مشركعية النقد 

جاكزة، نأخُذ بعُت االعتبار القواعد اؼبنهجية كُمسانبة ُب تطوير مسار فلسفة 
ُ
كاؼب

                                                           
صباؿ الدين : ابن باجة ،ُب الصورة األكٔب كاؼبادة األكٔب ضمن رسائل فلسفية أليب بكر بن باجة، تح-  1

 .  104، ص1982، (ط)العركم، دار الثقافة،بَتكت،لبناف ،د
،  تاريخ الفلسفة اغبديثة، مرجع سابق، ص-  2  .50يوسف كـر
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 اآلراء كاؼبواقف حوؿ ىذه القواعد، فيا تُرل ما *رغم االختالؼ' مل'العُلـو عند 
.  كطبيعتها؟' مل'ىي الطُرؽ اليت كضعها 

                                                           
، كيرل البعض اآلخر 'سوزاف ستيبنج'يرل بعض اؼبؤّرخُت أّف الطريقة الزائدة ىي طريقة البواقي مثل -  *

 .'جوزيف'طريقة االختالؼ كاالتفاؽ معا مثل اؼبنطقي 
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 'مل'طُرق وقواعد االستقراء عند : المبحث الثاني

كيف أعمل؟ أك ما ىو الشيء : عندما يطرح العقل على نفسو السؤاؿ اآلٌب
الذم أعمل بو غبّل اؼبسائل اليت تدفع هبا الطبيعة؟ أم دبعٌت آخر ما ىو اؼبنهج 

ناسب للتفكَت ُب األشياء كاؼبوجودات العينية؟، قبد أّف ىذه األسئلة سانبت ُب 
ُ
اؼب

ربليلها كلو بشكل غَت عميق كما ىو معركؼ اآلف، ـبتلف اغبضارات، إالّ أّف 
إقبازات العلم اليت ربّققت، خصوصا النهضة العلمية ُب أكربا خالؿ القرف السابع 
عشر كانتقادىا، بل كجملاكزهتا للمناىج الكالسيكية جعلت البعض يرل بأّف مهّمة 

' بيًت مدكر'، يقوؿ 'مل'ك' بيكوف'التحليل للعمليات الفكرية، انطلقت من 
إّف ُمعظم الذين حاكلوا ربليل طرائق تفكَت العلماء، الفالسفة >>(: 1916)

. 1<<إٔب ُكّتاب القرف العشرين' مل'ك' بيكوف'كاؼبناطقة كػ
كفالسفة كَمناِطقة إف صّح ' بيكوف'مع ' جوف ستيوارت مل'يشًتؾ 

التعبَت ُب رفض مناىج الصورية كالفلسفات اؼبيتافيزيقية اليت شاعت ُب الفلسفة 
إنكار اؼبعرفة الِفطرية أك القبلية أم >>اإلغريقية القديبة كفلسفة العصر الوسيط، ك

كل اؼبعارؼ اليت ال تقـو على أساس اػبّبة اغبّسية كال تّتجو ُمباشرة كبو الوقائع 
فّكر ىو غرضو من مبحث 2<<اعبُزئية

ُ
، لكن الذم يُشّد انتباىنا عند ىذا اؼب

، بل ربليل االستقراء كضبط 'بيكوف'االستقراء، فهو ال هُتّمو النتائج أك القوانُت كػ
ربليل الطريقة اليت كبصل هبا على اغبقائق العاّمة، ىي بالقوة ربليل >>طُرقو؛ أم 

االستقراء؟ كما ىي طبيعة الطُُرؽ اليت قّدمها ' مل'، فكيف حّلل 3<<االستقراء ُكّلو
. ؟'بيكوف'تعكس مدل خصوصية ىذا التحليل الذم ىبتلف عن االستقراء عند 

                                                           
، 1991، 1ؿبمد شّيا، بَتكت، لبناف ،ط: بيًت مّدكر، االستقراء كاغبدس ُب البحث العلمي، تر-  1

 .09ص
،  مرجع سابق، -بيكوف مبوذجا-عوائق تطّور العلممذكرة لنيل شهادة ماجستَت، مساىل فاطمة، -  2

 .95ص
 .150ؿبمود يعقويب، مسالك العّلة كقواعد االستقراء، مرجع سابق، ص-  3
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الحظة، باإلضافة 
ُ
لقد رأينا سابقا أّف االستقراء يعتمد على التجربة كاؼب

إٔب الَفرض، فإذا أيَّدْتو التجربة ُب اغباضر كاؼبستقبل ُيصبح قانونا، فال سبيل إٔب 
اكتشاؼ قوانُت الطبيعة إالّ باالستقراء، كدبا أّف القوانُت ليست سول قضايا عاّمة، 

الوسيلة اليت نكِشُف كُنّبىن هبا >>: 'مل'فإّف االستقراء ُب ىذا الّسياؽ ىو عند 
، فاؼبنهج االستقرائي يهدؼ إٔب اكتشاؼ القوانُت العاّمة اليت عن 1<<قضايا عاّمة

طريقها تُفسَّر الظواىر الطبيعية، كالقوانُت ال تعٍت إالّ اإلطرادات اؼبوجودة ُب 
سّلم دببدأ االطراد؛ أم سّلم بثبات الًتابط بُت ' بيكوف'الظواىر الطبيعية، إذ أّف 

ٓب ُيّبّره ألّف >>الظاىرتُت، حبيث تكوف األكٔب منها متبوعة دائما باألخرل، لكّنو 
ىذا اؼببدأ مستمد من النظرية الِعلِّية األرسطية اليت ثارت عليها الفلسفة 

. 2<<اغبديثة
يعتّبه عماد العلم، كىو تصّور ال يقـو على االستدالؿ كال ' مل'لكن 

على االعتقاد اغبّسي كحىت االستعداد الطبيعي، كإمّبا ىو قائم على اإلطراد، ألّف 
اػبّبة اإلنسانية النابعة من مالحظاتنا اليومية العادية ُتؤّكده كتدعُمو، فهو ُمرتبط 

القانوف اؼبألوؼ اغباصل دبالحظة عدـ انتقاض التعاقب بُت >>دببدأ الِعّلية ألّف 
. 3<<كاقعة طبيعية ككاقعة أخرل َتقدَّمتها

إلعادة االعتبار لطلب العّلة ىي اغبقيقة ' جوف ستيوارت مل'إّف دعوة 
قتضيات البحث العلمي، بالرغم من العصر الذم عاش فيو 

ُ
، ىو 'مل'استجابة ؼب

عصر النزعة الوضعية اليت قامت بطلب القوانُت اليت ربُكم الظواىر، ُب مقابل 
، ُب ضوء ىذه االستجابة رغم ما تُنادم بو 'مل'رفضها ؼببدأ العّلة، حبيث قبد أّف 

أنا ال >>: الوضعية يرفض كل ما ظبّتو الفلسفات اؼبيتافيزيقية بالعّلة األكٔب، يقوؿ

                                                           
 .150ؿبمود يعقويب، اؼبرجع نفسو، ص-  1
،  مرجع سابق، -بيكوف مبوذجا-عوائق تطّور العلممذكرة لنيل شهادة ماجستَت، مساىل فاطمة، -  2

 .96ص

3 - J. S. M, Système de logique déductive et inductive, Tom 1, P369. 
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فالِعّلة اليت . 1<<أقـو بالبحث ُب العّلة األكٔب، أك العّلة األنطولوجية ألّم شيء
ىي أصل كّل رأم ُب االستقراء ليست بالعّلة األكٔب أك العّلة الفاعلة، بل العّلة 

. 2<<دبعٌت الذم يُراد منو أّف ظاىرة ما عّلة لظاىرة أخرل>>الطبيعية، 
استحق مكانتو ُب الفلسفة عامة كُب فلسفة ' فرنسيس بيكوف'الشّك أّف 

، ال تقـو ُب حقيقة األمر على ُأسس 'مل'العلـو خاصة، لكن طُرقو ُب ضوء عمل 
علمية راسخة، ألنّو ٓب ينتو للدكر الذم ُتؤيّده الفركض، بل يُبكن أف نقوؿ أنّو 

أراد تقدمي حل ' مل'أغفل ىذا الدكر األساسي ُب البحث العلمي، أم دبعٌت أّف 
نفسو كفقط، بل كذلك كما أصبح ' بيكوف'ؼبشكلة االستقراء، ال كما تصّورىا 

ىي الّسند >>العلماء يتصّوركهنا ُب القرف التاسع عشر، حبيث صّحة الُفركض 
. 3<<كىي مرتبطة دببدأ اإلطراد العّلي...)(الوحيد للتنبُّؤ دبستقبل اغبوادث كالوقائع

إّف ربقيق الُفركض ىي اؼبرحلة األخَتة اليت يكتمل هبا البحث العلمي 
التجرييب، كليس يكفي األخذ بفرض من الُفركض أف تُثبتو بعض التجارب 

ثابرة على تكرار التجربة حىت يتّم التأكُّد تأكُّدا تاما 
ُ
الحظات، بل البُّد من اؼب

ُ
كاؼب

من صّحة الُفركض كال يصبح الفرض قانونا علميا إالّ بعد اختبار دقيق، ؽبذا 
. على تطوير طرائق ربقيق الُفركض' مل'حرص 

عرض أربع طُرؽ لتحقيق الُفركض ُب ' مل' أّف 4'ؿبمد الشنيطي'يرل 
: ، كىي على التوإب"نسق اؼبنطق"كتابو 

. طريق االتفاؽ أك التالـز ُب الوقوع-1
.  طريقة االختالؼ أك التالـز ُب التخلُّف-2
.  طريقة التغَتُّ النسيب-3

                                                           
 .114توفيق الطويل ،جوف ستيوارت مل، مرجع سابق، ص-  1

2 - J. S. M, Système de logique déductive et inductive, Opcit, P369. 
، مرجع سابق، -بيكوف مبوذجا-عوائق تطّور العلممساىل فاطمة، مذكرة لنيل شهادة ماجستَت،  3
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 .145ؿبمد فتحي الشنيطي، ُأسس اؼبنطق كاؼبنهج العلمي، مرجع سابق، ص-  4
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.  طريقة البواقي-4
ناطقة ُب ربديد الطريقة الرابعة، فَتل البعض أهنا 

َ
كقد اختلفت نظرة اؼب

.     ىي الطريقة األكٔب كالثانية ؾُبتمعتاف، كيرل البعض اآلخر أهّنا تكرار للتغَّت النسيب
 :طريقة االتفاق أو التالزُم في الوقوع -أ 

فّكرين ُب ' مل'البّد أف يكوف 
ُ
قد اقتنع أكثر من غَته فبن عاصره من اؼب

أصوؿ البحث العلمي، بأنّو ال تنبُّؤ بدكف علم بالِعّلة، فلو نظرنا مثال إٔب ُأسس 
قبده ينطلق من قائمة اغبضور، أك دبعٌت قائمة الوقوع، ' بيكوف'االستقراء عند 

كاليت يُقصد هبا األمثلة اليت توجد فيها الظاىرة مع تنوُّع ىذه األمثلة كاختالفها، 
كما أشرنا يُؤّكد على ربقيق الفرض، حبيث تكوف العّلة أساسو حينها ' مل'لكن 

الحظة الظواىر كالعالقة بينها
ُ
. تكوف طريقة االتفاؽ تعتمد على اغبوادث ؼب

ُب أشكاؽبا  (ب)تتبعها دائما الظاىرة  (أ)أم؛ إذا الحظنا أّف الظاىرة 
( أ)، استنتجنا من ىذا التالزـُ  ُب اغبضور أك الوجود معا أّف ( بَ َب،)اؼبختلفة 
طريقة االتفاؽ مفاُدىا أنّو إذا اشًتكت >>: 'ؿبمد الشنيطي'يقوؿ . (ب)ىي عّلة 

راد حبثها ُب عامل كاحد، كاف ىذا العامل الذم يثُبُت 
ُ
حالتاف أك أكثر للظاىرة اؼب

. 1<<ُب صبيع اغباالت ىو عّلة الظاىرة أك معلوؽبا
عندما راح  (ـ1895-1822)' باسكاؿ'مثاؿ على ذلك ما فعل 

ُب الضغط اعبوم، فغَّت أشكاؿ  (ـ1697-1608)' تورشلي'يتحّقق من فرض 
كألنابيب ـبتلفة  (كحوؿ-ماء - زئبق)باستعمالو لسوائل ـُبتلفة  (ب)الظاىرة 

، (ب)بتغَتُّ أشكاؿ الظاىرة  (أ)األشكاؿ، كٓب تتغَّت نتيجة الضغط اعبّوم الظاىرة 
إذا اشًتكت >>: 'مل'يقوؿ . 'تورشلي'من صّحة فرض ' باسكاؿ'كهبذا ربّقق 

حالتاف أك أكثر من حاالت الظاىرة اليت ىي موضوع البحث ُب أمر، فإّف األمر 
. 2<<الوحيد الذم يتّػفق فيو ىو علّػة الظاىرة أك معلوؽبا

                                                           
 .145ؿبمد فتحي الشنيطي، ُأسس اؼبنطق كاؼبنهج العلمي، مرجع سابق، ص-  1

2   - J. S. M, Système de logique déductive et inductive, Opcit, P429. 
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: طريقة االختالف -ب 
كتغيب  (أ)ربدث ُكّلما حدثت الظاىرة  (ب)إذا الحظنا أّف الظاىرة 

إذا كانت اغبالة اليت >>: 'مل'، يقوؿ (ب)عّلة  (أ)كّلما غابت، استنتجنا أّف 
توجد فيها الظاىرة كاغبالة اليت ال توجد فيها الظاىرة تشًتكاف ُب صبيع األُمور ما 
عدا أمر كاحد، حبيث ال يوجد ىذا األمر إالّ ُب اغبالة األكٔب، فإّف األمر الذم 

زبتلف فيو اغبالتاف كحده ىو معلوؿ الظاىرة أك عّلتها أك جزء ضركرم من 
. 1<<العّلة

أيضا عندما أراد أف ُيّبىن على أّف ' باسكاؿ'كمثاؿ ذلك ما قاـ بو 
فرغ من اؽبواء، فعمد إٔب إزالة 

ُ
الضغط اعبوم ىو عّلة ارتفاع الزئبق ُب األنبوب اؼب

مفعوؿ الضغط اعبّوم على سطح كعاء الزئبق بوضع األنبوب كالوعاء داخل 
أنبوب أكّب كأفرغو من اؽبواء، فوجد أّف الزئبق ال يرتفع ُب األنبوب، فبّا تبُّت معو 

كغاب عند غيابو، فالضغط  (أ)ُكجد عند ُكجود الضغط اعبّوم  (ب)أّف االرتفاع 
. اعبّوم ىو عّلة االرتفاع

 :طريقة التغيُّر النسبي -ج 
بنسبة تغَّتت  (أ)، حبيث ُكّلما تغَّتت (ب)ك (أ)إذا الحظنا ظاىرتُت 

، إذ ىي طريقة يلجأ إليها (ب)عّلة  (أ)بنسبة ُمعّينة أيضا، استنتجنا أّف  (ب)
أك  الباحث مىت تعّذر عليو الُوصوؿ إٔب مطلوبو باستعماؿ طريقة االتفػاؽ

ذلك ُب بعض االقًتانات العلية الدائمة اليت ال يُبكن حباؿ من >>االختالؼ، ك
كما ىو الشأف ...)(األحواؿ أف نفصل فيها بُت عوامل الطبيعة بعضها البعض

. 2<<بالنسبة إٔب اغبرارة كاعبسم، إذ ال حرارة بدكف جسم، كال جسم بدكف حرارة

                                                           
1 - Ibid, P430. 
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إذف، ىي طريقة ال تستلـز إهباد عالقة بُت ظاىرتُت، كإمّبا تستهدؼ 
فقط ربديد العالقة بينهما ربديدا كّميا، إذ أنّنا ال نستطيع أف لُبرج اغبرارة سباما من 

إّف >>: 'مل'اعبسم، كلكن يُبكننا أف نُغَّت كّميتها فيو بالزيادة أك النُّقصاف، يقوؿ 
الظاىرة اليت تتغػَّت كما تتغَّت ظاىرة أخرل ىي إما عّلة ىذه الظاىػرة أك معلوؽبا أك 

. 1<<ىي ذات صلة عّلية هبا
 :طريقة البواقي -د 

إذا ما استطعنا ُب سلسلة من الظواىر أف نربط ؾبموعة من التوإب إالّ 
قّدمات إالّ ُمقّدما كاحدا ىو  (ب)تاليا كاحدا ىو 

ُ
، استنتجنا (أ)دبجموعة من اؼب

إذا عّلقنا إبرة : اؼبثاؿ التإب' مل'كلقد أكرد . (ب)ىو عّلة الباقي  (أ)أّف الباقي 
فُبغنطة خبيط من اغبرير، ٍب حركناىا فوؽ كعاء من الّنحاس لشاىدنا أّف رجوعها 

إٔب السكوف أسرع، كليس أمامنا إالّ عامالف يُبكن اعتبارنبا عّلة ؽبذه الظاىرة، كنبا 
ُمقاكمة اؽبواء كُمقاكمة اػبيط، فإذا أسقطنا تأثَت ىذين العاملُت ٓب يُعد لدينا إالّ 

ُعوِّؽ غبركة اإلبرة، كتقوؿ ىذه القاعدة عند 
سبب كاحد كىو كعاء النُّحاس، فهو اؼب

إذا ُحذفت من ظاىرة ما يُعرؼ باالستقراءات السابقة أنّو معلوؿ بعض >>: 'مل'
قدمات الباقية

ُ
قدمات من ظاىرة ىو معلوؿ اؼب

ُ
. 2<<اؼب

ُب ' جوف ستيوارت مل'ك' بيكوف'إنّو ال يوجد كاحد مّنا يُنكر ؿُباكالت 
قصدنبا لوضع منطق االستقراء الذم وُبلُّ ؿبّل اؼبنطق االستنتاجي الذم كضعو 

بالنسبة للبحث العلمي ٓب توضع ُب ' بيكوف'، لكن قيمة االستقراء عند 'أرسطو'
ناسب، بل ىي أقل ُخطوة من 

ُ
ألّف ىذا األخَت كضع طُرقو للبحث ' مل'موقعها اؼب

اؼبنطق االستقرائي >>عن العّلة ُب عآب الظواىر الطبيعية، كقد يًتّتب على ذلك أّف 
عًتؼ هبا منذ 

ُ
للمنطق ' أرسطو'أصبحت لو مكانة فُباثلة للمكانة اؼب

                                                           
1 - J. S. M, Système de logique déductive et inductive, Opcit, P442. 
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بُت الفالسفة منبعها ' جوف ستيوارت مل'، كمعٌت ىذا أّف ُشهرة 1<<االستنتاجي
مؤلّفو الذم كضعو، إذ الطرائق األربع اػباصة بالبحث التجرييب اليت سُبّثل أشهر 

قسم من الكتاب الثالث الذم حبث االستقراء القصد منها على كجو اػبصوص 
ىو البحث عن ركابط العّلية، كبالتإب إعطاء صورة ' مل'كما يُِلح على ذلك 

. كاضحة لتحقيق الُفركض
تقّدـ ' مل'لكن ىناؾ بعض اؼبالحظات على طُرؽ ربقيق الُفركض عند 

طريقة االختالؼ ىي دبثابة القياس الشرطي :   فيما يلي2'فتحي الشنيطي'هبا 
نفصل، فإذا كاف 

ُ
يعرض لنا ربقيق الُفركض على أساس استقرائي مستبعدا ' مل'اؼب

يُواجو على ذلك اإلحراج ' مل'القياس من حيث ىو كسيلة عقيمة للبحث، فإّف 
فإما أف يتنازؿ عن نقده للقياس فُيقّوض الدعامة األكٔب لطريقة البحث : اآلٌب

. العلمي، كإما أف يتشّبت هبذا النقد فيقع ُب التناقض
: إّف الصورة القياسية ىي على الوجو التإب

 (ج)أو  (ب)أو  (أ)إما أن تكون  (س)عّلة 
 (ج)أو  (ب)ليست  (س)لكن عّلة 
. (أ)ىي  (س)إذن عّلة 

حرص على ' مل' ُمالحظة أخرل ُب أّف 3'ؿبمد الشنيطي'كُيضيف 
طلقة اليت قبدىا ُب القياس، فجعل نتيجة االستقراء 

ُ
االستفادة بالضركرة اؼبنطقية اؼب

على ذات النسق، كلكّننا حُت نتعّمق صميم الّسياؽ االستقرائي نرل أنّو ال يُفضي 
أنّو كجد أساس الضركرة ُب االعتقاد ' مل'بنا إالّ إٔب نتائج ؿبتملة، حبيث تراءل لػ

بقانوف العّلية الُكّلية، أم أّف العآب ُكلٌّو ترتبط أجزاءه بعضها بالبعض اآلخر برباط 
ِعّلي، كبالتإب فنتائج االستقراء تأٌب ُملزمة أم ُمطلقة الضركرة، حبيث كاف موقفو 

                                                           
 .169رجع نفسو، ص آبؿبمود يعقويب،  مسالك العّلة كقواعد االستقراء-  1
 .147ؿبمد فتحي الشنيطي، ُأسس اؼبنطق كاؼبنهج العلمي، مرجع سابق، ص-  2
 .148-147ؿبمد فتحي الشنيطي،  ُأسس اؼبنطق كاؼبنهج العلمي، مرجع سابق، ص ص-  3
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.  ٓب يُكن لديو تصّور كاضح للعّلية، كإمّبا سّلم هبا اعتقادا(-1: ضعيفا ىنا لسببُت
. (االحتماؿ) من صميم طبيعة القانوف العلمي (-2

عاصر قبل اػبوض ُب غمار البحث عن اؼبناىج 
ُ
ؽبذا قبد فالسفة العلم اؼب

عاصرة كاف ؽبم موقف من االستقراء 
ُ
إذ أنكركا على االستقراء >>العلمية اؼب
، بل أّف دراسة اؼبنطق االستقرائي ستضفي إٔب نظرية االحتماالت، 1<<منهجيتو

ألّف ُمقّدمات االستدالؿ االستقرائي تدؿُّ على أنّو عملية تدخل ُب إطار حسايب، 
. فالنظريات العلمية اليت تقـو على االستقراء ألساس ؽبا من اليقُت

ُب " الاليقُت"كواحد من فالسفة العلم اؼبعاصر يؤّكد على ' راسل'إذ قبد 
إّف كل القوانُت العلمية تقـو على االستقراء، كإنّنا إذا >>: كل اؼبيادين، يقوؿ

نظرنا إليو من حيث ىو عملية منطقية لوجدناه ُعرضة للشّك كعاجزا عن إعطاء 
، إذف النظرية العلمية التامة سالمتها كدقّتها ال تزاؿ أمرا فوؽ طاقة 2<<نتائج يقينية

. البشر
 
 
 

                                                           
 .20ُيسرل كجيو السعيد، إبستمولوجية إيبرم الكاتوس، مرجع سابق، ص-  1
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" التشابو واالختالف"' مل'و ' بيكون': المبحث األول
لقد رأينا فيما سبق نوعا آخر من الفكر ىبتلف اختالفا أساسيا عّما كاف 

، كىذا االختالؼ بالطّبع يعود إٔب العلم 'مل'أك' بيكوف' ُب شخص *عليو سابقا
التجرييب الذم يؤّكد أّف اؼبالحظة اغبّسية ىي اؼبصدر األكؿ ُب اؼبعرفة، كأّف الذىن 
البشرم ىبدع نفسو لو ظّن أنّو قادر على أف يصل ُمباشرة إٔب أّم نوع من اغبقيقة 

غَت حقيقة العالقات اؼبنطقية الفارغة، ىذا النوع من الفكر ىو النزعة التجريبية، 
. فاؼبنهج التجرييب يعتمد االستقراء أساسا كىو االستقراء العلمي

همة 
ُ
أم ال سبيل إٔب اكتشاؼ القوانُت إالّ بواسطة االستقراء، كىذه اؼب

ستقاة أثناء التحليل ُب 
ُ
األساسية للفلسفة العلمية اليت تعتمد الفكرة ٍب الفرضية اؼب

إذ ينطلق الباحث ُب عملية ُمتنامية . ضوء اؼبالحظة كالتجربة اللتاف ُتوحياف هبا
يُرّكب فيها العناصر اليت يتُم الكشف عنها أثناء التحليل، تركيبا منطقيا إٔب أف 

. يصل إٔب صياغة قانوف أك مبدأ عاـ يُعّممو على صبيع الظواىر
إذ ال يعٍت االستقراء سول أصوؿ اؼبعرفة العلمية، أم أّف اؼبعرفة ال تقـو 

كاالستقراء ىو اؼبنهج اؼبناسب ؽبا أك ىو منطقها يفي بأغراض البحث . إالّ باؼبنهج
، لكن إذا سّلمنا بأّف الفلسفة تعٍت االختالؼ كالتنوّع 'مل'أك ' بيكوف'العلمي عند 

كأّف لكل فيلسوؼ ِكجهة رأيو ُب اؼبنهج كاؼبواضيع اؼبدركسة من طرفو، بالرغم من 
يشًتكاف ُب الدعوة إٔب االستقراء، لكن كفق ىذا التسليم البُّد ' بيكوف'ك' مل'أّف 

ما ىو إالّ امتدادا طبيعي ؼبا ' مل'أف يكونا ـُبتلفُت، فيا تُرل منطق االستقراء عند 
، أـ شبّة ما هبعلها ـبتلفتُت؟ 'بيكوف'قّدمو 

 
                                                           

، ألّف معآب 'بيكوف'أك ' مل'ىذا اغبكم ال يصدر بإطالؽ على كافة اؼبراحل الفكرية السابقة على -  *
 ٓب تكن من العدـ، فالعلم يؤمن بالًتاكم 19 إٔب القرف 16إقبازات العلم كاكتساح مفاىيمو من القرف 

كالتجريبية لديها جذكرىا، إالّ أّف مصداقية االختالؼ تعود إٔب سيطرة الكنيسة كصبود الفكر الذم ساد ُب 
 .كقت إمتالكها ِلزِماـ اغُبكم
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 :التشابـو -أ 
شاىدة 

ُ
إّف معرفة العآب اػبارجي ال يبكن أف تأٌب إالّ من خالؿ اؼب

كالتجربة، كنبا ىُبّباننا أّف العآب ىبضع للمنطق، فأحداثو تتابع كفقا لقوانُت ؿُبّددة، 
كىدؼ الفلسفة األساسي ىو اكتشاؼ ىذا . كعلى ىذا فهي ُتكّوف نسقا ُمنّظما

الّنسق بالعودة إٔب اؼبنهج، لكن ال تستهدؼ فلسفة العلـو فرض مناىج على 
العلماء، بل تنصبُّ دراستها على اؼبناىج اليت يستخدُمها ىؤالء بالفعل، بل زُبِضع 
العلم للتحليل النقدم، كليس من شّك ُب أّف التأمُّل ُب العلـو من اؼبهاـ األكٔب ُب 

يشًتكاف ُب ىذا الدكر ُب ' مل'ك' بيكوف'التفلُسف، كالذم ال شّك فيو أيضا أّف 
الفلسفة عاّمة كُب فلسفة العلـو خاصة، كذلك بسبب طرحهما ؼبشكلة اؼبنهج 

، بل فالسفة 'أرسطو'الذم ينبغي اتّباعو ؼبعرفة ُكنو الطبيعة كقوانينها، كالذم جهلو 
ألّف العلم بدأ باستهالؿ القرف السادس عشر وُبّقق تقدُّما فّذا >>الطبيعة اليوناف 

غَت ُمباؿ بتعاليم اؼبنطق، بل استند إٔب مناىج تشّكلت من كاقع التجارب 
. 1<<عينها

إّف التطوُّرات اليت شهدىا العلم ُب الغرب غَّتت من كجهة نظرة اإلنساف 
لكي ُيصبح سّيدا على الطبيعة كلتحقيق ىذه السيادة البُّد من ربديد طبيعة 

ستخدمة ُب دراسة قوانينها، حيث يأٌب دكر الفيلسوؼ لدراسة ىذه 
ُ
اؼبناىج اؼب

اؼبناىج، كدبا أّف العلم اغبديث دبناىجو ذباكز كنقد طُرؽ البحث القديبة قبُد أّف 
يقوماف هبذا الدكر، بل يشًتكاف ُب نقد ىذه الطُرؽ إلقامة منطق ' مل'ك' بيكوف'

فلكي مُبارس العلم كبن ُب حاجة >>، 'أرسطو'للمعرفة العلمية على غرار منطق 
إٔب استقراء وُبّلل التجربة كيُفّككها كينتج بصورة ضركرية بواسطة ُضركب ُمناسبة 
من إلغاء كحذؼ، فإذا كاف ذلك اغُبكم البسيط الذم يقضي بو اؼبنطقيوف قد 

اقتضى ُجهودا كثَتة كأعمل قرائح كبَتة، فكيف يكوف األمر بالنسبة إٔب ىذا 

                                                           
 .159فتحي الشنيطي، ُأسس اؼبنطق كاؼبنهج العلمي، مرجع سابق، ص-  1
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اغبكم الذم ال يستمّد بسهولة من باطن عقل اإلنساف، بل من أحشاء الطبيعة 
. 1<<ذاهتا

فدراسة الطبيعة إذف ربتاج إٔب كضع نظاـ منطقي لطريقة علمية بنقد 
اآللة "يستحقُّ بوضعو ' بيكوف'النظاـ اؼبنطقي األرسطي، ؽبذا من جهة قبد أّف 

الذم ٓب يتجاكز ' أرسطو'لقب ُمؤسس الفلسفة االستقرائية خبالؼ " اعبديدة
أنّو >>: استعماؿ عالقة الوجود عند الوجود، حيث يقوؿ عن القياس األرسطي

يتأّلف من قضايا كالقضايا من كلمات، كالكلمات عناكين األشياء، كإذا كانت 
اؼبعاين اليت ىي أساس البناء ُمبهمة كمأخوذة من األشياء كيفما اتّفق، فإّف كل ما 
ُنشيده على مثل ىذا األساس ال يُبكن أف يكوف متينا، فلم يعد ُىناؾ من أمل إالّ 

. 2<<ُب االستقراء
حُت نقد ' بيكوف'يُوافق، بل يشًتؾ مع ' مل'من جهة ثانية قبد أّف 

القياس األرسطي كأقّر بعدـ جدكاه ُب اؼبعرفة العلمية، ألنّو ال يأٌب جبديد غَت ما 
قّدمة الكّبل، كما أنّو قصد العّلة الطبيعية، ُب ضوء منطقو اؼبعرُب، 

ُ
ىو مثبت ُب اؼب

اليت يتجاكز حدكد الطبيعة، أم أّف العّلة ' أرسطو'منتقدا بذلك مفهـو العّلة عند 
فكرة تتوالد من التجربة اغبّسية بإدراؾ اإلطراد اؼبوجود بُت كاقعة طبيعية ' مل'لدل 

كأخرل مثلها سابقة ؽبا، كال قبد لو فيها كتب إشارة إٔب غَت ذلك، غذ ىو وبصر 
إيّن ألفت النظر إٔب أنّو عندما أربّدل ُب ىذا الّنقاش >>: مقصوده عن العّلة بقولو

  . 3<<عن ظاىرة فإيّن ال أقصد التحدث عن عّلة ليست ىي ُب ذاهتا ظاىرة
حوؿ أنبية التجربة اغبّسية من حيث ىي معيار ' مل'ك' بيكوف'يشًتؾ 

التمييز بُت العلم كالالعلم، بل ىي كسيلة الختبار الظواىر الواقعية كربويلها من 

                                                           
1 - Francis Bacco, Novu Organum, Introduction E,T,H, Traduction et note 

Sparmiche le Tmal hevel et Jean Marie pousseur, Presse Universitaire de 

France, 1986, P19. 
 .165ؿبمود يعقويب، مسالك العّلة كقواعد االستقراء، مرجع سابق، ص-  2

3 - J, S, Mill, Système de logique déductive et inductive, Opcit, P369. 
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عّقدة اػباـ إٔب صياغة علمية قادرة على  التنُبؤ بنتيجة ما ِكفقا ألسباب 
ُ
حالتها اؼب

ال ذبعل العآب بكل بساطة ' مل'ك' بيكوف'ؿُبّددة، فمعيار التجربة ُب ضوء فلسفة 
قادرا على التنبُّؤ كحسب، بل كعلى السيطرة كالتحكم دبستقبل العآب الطبيعي، 

إذا كاف اؼبنهج الذم اعتمده اؼبنطق األرسطي لتوليد النتائج من >>: 'بدكم'يقوؿ 
قّدمات ىو القياس، فهو حبسب 

ُ
غَت صاّب الستنباط مبادئ العلـو اليت ' بيكوف'اؼب

كال - ما ىو ؾُبّرد–ذبعل موضوعها األشياء، فهو يُبكِّن فقط من ربط اآلراء 
، أما االستقراء الذم يُفيد العلـو ...)(-ما ىو ملموس–يستطيع أف يربط األشياء 

كاالستثناءات الالزمة ٍب ُيستدّؿ على اغباالت اإلهبابية بعد ...) (ُب عملية الطبيعة
. 1<<عدد من التجارب
يعتّب التجربة قد علمتنا بأّف العالقات الطبيعية جزئية تسمى ' مل'كذلك 

إذا تأملنا اإلطراد ُب سلوؾ الطبيعة اؼبفًتض ُب كل ذبربة، فمن >>: القوانُت، يقوؿ
اؼبالحظات األكٔب اليت تكشف نفسها أّف اإلطراد ُب ىذه اغبالة ليس إطرادا 

كاحدا، كإمّبا ىو ُب اغبقيقة عدة إطرادات، فاالنتظاـ العاـ ينتج عنو كجود 
انتظامات ُجزئية كسلوؾ الطبيعة على العمـو ثابت، ألّف سلوؾ كل الظواىر 

اؼبختلفة تُنّظمها حقيقة معينة ربدث بال تغيَت عندما تتواجد ظركؼ معينة، كال 
إيبانو ' مل'يُبكن أف نشَت أيضا بأّف . 2<<ربدث عندما ربدث ىذه الظركؼ

طلق دببدأ االستقراء كأداة صحيحة كسليمة لكسب اؼبعارؼ صبيعا دكف استثناء 
ُ
اؼب

، فالعلـو اليت يعتّبىا "اؼبنطق كالرياضة"لدرجة أنّو عّد التجربة تأسُّس علمي 
اؼبذىب العقلي أكلية، كعدـ التناقض كالعلية كمبادئ الرياضيات، ىي ُمستمّدة من 

، بل ىي اؼبصادرة األساسية 'مل'التجربة كاالستقراء، ىذه النُّقطة ُمهّمة ُب فلسفة 
إّف أصل كل العلـو حىت >>: اليت يقـو عليها منطق االستقراء عنده، إذ يقوؿ

                                                           
، (ط)عبد الرضبن بدكم ،فلسفة العصور الوسطى، مكتبة النهضة اؼبصرية، القاىرة، مصر، د-  1

 .104، ص1962
 .155، ص2005، 1وبي ؿبمد ،االستقراء كاؼبنطق الذاٌب، مؤسسة االنتشار العريب، ط-  2
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: ، كُنضيف قولو اآلٌب أيضا1<<العلـو االستنباطية أك الّبىانية ىو االستقراء
ما ىو الّبىاف الذم ترتكز –يبقى أف نتساءؿ ما ىو أساس إيباننا بالبديهيات >>
إهّنا حقائق ذبريبية كىي تعميمات من : إّنٍت أجيب عن ذلك قائال- عليو

شاىدات، إّف الفرض بأّف ال يبكن ػبّطُت ُمستقيمُت أف َيسيجا مساحة 
ُ
صيغة )اؼب

، ىذا (أكقليدس، القائلة بأّف أيّة نُقطتُت ال تعنياف سول خّط مستقيم كاحد
.   2<<الفرض ىو استقراء من بُرىاف حواسنا

عملية الكشف عن قوانُت الطبيعة ىي اؼبهمة الرئيسية اليت تقع على 
ىي من أجل ىذه العملية، أم من أجل ' مل'ك' بيكوف'عاتق العآب، كفلسفة 

: 'بيكوف'يقوؿ . التوجُّو ُمباشرة إٔب الطبيعة كما ىي عليو دكف زيادة أك نقصاف
إّف اإلنساف من حيث ىو خادـ للطبيعة كُمفّسر ؽبا يعمل ُب نظاـ الطبيعة >>

كيُدركو، بقدر ما ينتج لو مالحظاتو عن ىذا النظاـ، سواء فيما يتعّلق باألشياء أـ 
بالعقل كىو يعلم كال يستطيع شيئا أكثر من ذلك، كُمالحظات اإلنساف تعرض 
عليو الكيفية اليت يبحث هبا صورهتا بكيفيات أخرل، فكيف السبيل إٔب ذلك؟ 

. 3<<لكي تتمّكن من استخالص ىذه الصورة من غَتىا إالّ عن طريق االستقراء
 أنّو 4'وبي ؿبمد'ُب ذلك، حبيث يرل ' بيكوف'يّتفق مع ' مل'يبدك أّف 

قاـ بتّبير ما ينشأ لدينا من تعميمات مستقبلية طبقا ؼبا ُيالحظ من ثبات ُب 
طردة اؼباضية، فالطبيعة عند 

ُ
ىي دبثابة الكتاب الذم يُبكن أف وُبي ' مل'الوقائع اؼب

ما فيو دكف حاجة إلضافة خارجية، األمر الذم يتطّلب أف يكوف اؼبتطّلع إليها 

                                                           
 .154وبي ؿبمد، االستقراء كاؼبنطق الذاٌب اؼبرجع نفسو، ص-  1
علي علي ناصف، اؼبؤسسة العربية : الصلة بُت العلم كالفلسفة، تر- فيليب فرانك، فلسفة العلم -  2

 .84، ص1983، 1للدراسات كالنشر، ط
 .71حبيب الشاركين، فلسفة فرانسيس بيكوف، مرجع سابق، ص-  3
 .155وبي ؿبمد، االستقراء كاؼبنطق الذاٌب، مرجع سابق، ص 4
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مؤمنا دبا ُتضفي عليو من حقائق، إذ ال ُمهّمة للباحث سول أف يِصف ما هبرم 
. فيها من غَت إضافة عقلية أك ذاتية

يُبثالف ' مل'ك' بيكوف'يُبكن القوؿ من خالؿ ما سبق ذكره، أّف ُكالّ من 
نقطة ربوُّؿ ُب الفكر الفلسفي، نقدا كذباُكزا لعصر سادت فيو اػبُرافات كأساطَت 

ات اليت طرأت عليو، فهما يشًتكاف  نجزات العلم كالتغَتُّ
ُ
رجاؿ الكنيسة، استجابة ؼب

ُب فلسفة العلـو بالعودة إٔب منهج االستقراء العلمي، إلقامة منطق للمعرفة 
العلمية، منتقدين القياس األرسطي الذم ال يهتم بالطبيعة سول ما ىو ُمثبت ُب 

ين على إتباع التجربة اغبّسية ؼبا ؽبا من أنبية كمعيار للعلم، لكن Zاؼبقدمات حار
بدليل أّف لكّل كاحد منهما طريقة تفكَت ' بيكوف'ـبتلف عن ' مل'ال بّد أف يكوف 

ككذا االختالؼ ُب الظركؼ اليت عاشها كل كاحد منهما، بالرغم من أهّنما يّتفقاف 
.  حوؿ أنبية االستقراء

 االختـالف -ب 
ُب فهمو للمنطق االستقرائي ىبتلف عن ' جوف ستيوارت مل'لعّل 

أرجع العلـو العقلية ' مل'خصوصا إذا تعّلق األمر دبا ىو عقلي، أم أّف ' بيكوف'
، ' بيكوف'إٔب التجربة اغبّسية ُب الوقت الذم ال قبد أّم اىتماـ يوليو  ؽبذه العلـو

قد ' أمُت سّر الطبيعة'أك ' أرسطو العصر اغبديث'الذم لّقبو جيلو ' بيكوف'لكن 
رّكز ُجهده على استخداـ اؼبنهج العلمي الذم يقـو على البدء بالشّك، ٍب 

استخداـ اؼبنهج االستقرائي ُب دراستو للظواىر الطبيعية كُب تأّمالتو الفلسفية 
ٓب يُشك بالقدر الذم شّك بو '  مل'للكوف كللتجربة اإلنسانية ككل، أم أّف 

: عليو أف يتطّهر من أكىامو كىي' بيكوف'فالعقل عند >>ُب العقل، ' بيكوف'
القبلية دبا كرث من عقائد كىي اليت اعتادىا اإلنساف أك أكىاـ الكهف، كتنشأ عن 

البداىة الفردية اليت تدفع بالناس إٔب تعليق أنبية ُمفرطة للتجربة الشخصية، أما 
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أكىاـ اؼبسرح فإهّنا تتجّمع ُب اػبطأ الشائع، أال كىو خطأ كضع مذاىب ابوبة 
.  1<<ىاـ السوؽ فهي الشعارات اليت ُتضلل الناس,اػبُرافية، أما 

استخدـ الشك أسلوبا كمنهجا للكشف عن األكىاـ ' بيكوف'يّتضح أّف 
اليت تربك عقوؿ الناس عندما وباكلوف اكتشاؼ اغبقيقة، لكن الغوص ُب ىذه 

تعّلق ' مل'العملية يكشف للقارئ جانبا آخر ال يظهر ُب أعماؿ 
ُ
بشكل جلّي كاؼب

، حبيث ىذه األكىاـ ما 2<<األكىاـ األكثر إرباكا أال كىي أكىاـ السوؽ>>أكثر بػ
دببحث الّلغة، فإذا كاف للعلم لغة خاصة بو ' بيكوف'ىي إالّ تعبَتا عن اىتماـ 

كمصطلحاتو ؿبّددة كاضحة بعيدة عن اإلهباـ، حبيث ربمل كل كلمة نفس اؼبعٌت 
يُريد أف هبعل من لغة ' بيكوف'لكل العلماء، كىذا اؼبعٌت مضبوط بدقة، قبد 

الفلسفة قريبة من لغة العلم اؼبوضوعية كبعيدة كل البعد عن اؼبعاين الذاتية، ؽبذا 
فأكىاـ السوؽ ما ىي إالّ اؼبكاف الذم  يلتقي فيو الناس لتبادؿ األحاديث 

ككلماهتم ال تكوف مالئمة للتعبَت عن الفكر الدقيق أك العلمي كاالختالفات 
الواضحة ُب كجهات النظر تنتج عن التعريف الناقص للمصطلحات اليت تستخدـ 

. ُب اؼبناقشة
بأنبية البحث العلمي، كبالتإب بأنبية اؼبنهج ' جوف ستيوارت مل'اقتنع 

ليس نبّو عرض طُرؽ االستقراء كفقط، ' بيكوف'االستقرائي للعلم، فهو خبالؼ 
ىدفو اكتشاؼ قوانُت الطبيعة كفق ىذه الطرؽ اليت يتمُّ هبا ' بيكوف'بالرغم من أّف 

، إالّ أّف (قائمة الغياب)ك (قائمة اغبضور)حذؼ صبيع الفركض الغَت صحيحة كػ 
جعل من االستقراء ُمشكل معرُب، كيكوف اغبلُّ ُب ربليل طُرقو، أم ربليل ' مل'

' بيكوف'من اؼبالَحظ أّف قوائم >>: 'فتحي الشنيطي'طُرؽ ربقيق الفركض، يقوؿ 
ٓب تنهض على ُأسس علمية راسخة، فلم ينتبو ألنبية الدكر الذم ُتؤيّده الفركض، 

                                                           
أضبد الشيباين، دارالقارئ العريب،القاىرة : ركنالد سًتكمّبج، تاريخ الفكر األكركيب اغبديث، تر-  1

 .69، ص1994، 3،مصر،ط
 .69اؼبرجع نفسو، ص-  2
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بل يبكن أف نقوؿ إنّو أغفل ىذا الدكر على خطورتو ُب البحث العلمي، ىذا إٔب 
أنّو ٓب يكشف الدكر األساسي للتصورات الرياضية ُب اؼبنهج االستقرائي، ككاف 

يعّوؿ على اعتقاد ساذج بأّف الكوف يتأّلف من ؾبموعة من الطبائع ؿبدكدة العدد، 
فجاءت آراءه ُمفتقدة لألصالة الفتقاره إٔب فبارسة التجارب العلمية الدقيقة فبارسة 

. 1<<على تطوير طرائق ربقيق الُفركض' مل'فعلية، كمن ىنا حرص 
أكثر بعملية اكتشاؼ القوانُت العامة اليت ' مل'تتعّلق طُرؽ االستقراء عند 

عن طريقها تُفّسر الظواىر الطبيعية، حبيث عملية التفسَت ىذه تفرض العودة إٔب 
ألّف ' أرسطو'من جهة ىبتلف عن ' مل'مبدأ العّلة أك اإلطراد العّلي للظواىر، فػ 

اؼبعرفة أرسطية تقـو على القياس، حبيث تكوف صورتو اؼبنطقية إجابة عن سؤاؿ 
، أك 2<<أنا ال أقـو بالبحث عن العّلة األكٔب>>: 'مل'يقوؿ . العّلة األنطولوجية

الذم ٓب ُيّبّر مبدأ العّلة، ألّف ىذا اؼببدأ ُمستمد من ' بيكوف'من جهة ىبتلف عن 
. النظرية العّلية األرسطية اليت ثارت عليها الفلسفة اغبديثة

إّف مبدأ العّلة ىو ما يناسب منهج أك طرؽ ربقيق الفركض لبلوغ قوانُت 
الطبيعة أك القضايا العاّمة، يقوؿ أّف قانوف العّلة الذم ىو عماد العلم االستقرائي 

ليس سول ذلك القانوف اؼبألوؼ الذم وبصل دبالحظة عدـ انتقاض التعاقب بُت 
فالظواىر الطبيعية ؽبا عالقات أك دبعٌت  ،3<<كاقعة طبيعية ككاقعة أخرل تقّدمتها

ٓب تغفل ىذا ' مل'آخر يُبكن أف تكوف ظاىرة ما عّلة لظاىرة ُأخرل، كطُرؽ 
. اعبانب من العالقات

ىي ' جوف ستيوارت مل'يبدك أّف الفلسفة البيكونية أك الفلسفة عند 
دبثابة دعوة أك رسالة توّضح دكر اإلنساف اؼبنوط بو ُب ىذا العآب، فاغبوادث 

كاألشياء كالظواىر ىي ـُبتلفة كُمتنوعة، إالّ أّف الُقدرة اؼبعرفية لإلنساف بصفة عاّمة، 
                                                           

 .145فتحي الشنيطي، أُسس اؼبنطق كاؼبنهج العلمي، مرجع سابق، ص-  1
 .114توفيق الطويل، جوف ستيوارت مل، مرجع سابق، ص-  2

3 - J, S, Mill, Système de logique déductive et inductive, Opcit, P969.  
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أك قدرة الباحث بصفة خاصة تزداد نصوعا أك جالء، عندما يفرُض نفسو عليها، 
خرقا لستار ألغازىا كاكتشاؼ قوانينها، مع العلم أّف ىذه الُقدرة نفسها ىي ُب 

ُعمقها كصميمها أسلوب أك ؾبموعة مسالك يسَت الباحث على درهبا، تشّكل لنا 
. ما ُيسّمى باؼبنهج

من بُت الفالسفة ' بيكوف'لذا أىم شيء يُبكن التوصُّل إليو ىو أف نعّد 
الذين أعطوا قيمة خاصة للمنهج، ليس ُب صورتو العقلية اضة كإمّبا ُب صورتو 

الواقعية ُمنطلقا من اعبُزئيات ُمرجعا للفلسفة مكانتها بعد التهميش الذم تعّرضت 
الّ، الكنيسة بتعاليمها >>لو ُب  العصور اؼباضية خاصة مع اؼبرحلة الوسطية 

، 1<<أسرفت ُب نفوذىا، فأفسدت حياة البشر كأصاب فكرىم العقم كاعبمود
تزداد قيمة اؼبنهج ' مل'اعتمدت على القياس كاؼبماحكات اللمنطقية، لكن مع 

تفقة منطقيا مع 
ُ
ألنّو سعي إٔب هتذيب الفكر البيكوين ؿبّددا طُرؽ االستقرائية اؼب

الظواىر رغم اختالفها كتنّوعها، فاالختالؼ كالتنوّع ليس عسَتا على الباحث ما 
. دامت البُنية اؼبعرفية ؿُبّددة بطرؽ قريبة من اإلطراد العّلي للظواىر

  

                                                           
 .17عيساين اؿبمد، من مناىج النقد الفلسفي، مرجع سابق، ص-  1
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نقد وتقييم : المبحث الثاني

منذ مطلع القرف اغبإب أخذت اكتشافات كنظريات العلم ُتذىل البشر 
كتقلب حياهتم كتُلح بأفكارىا كمضموناهتا على عقوؿ الفالسفة، ككيف ال 

إّف >>: 'جيمس جينر'كالفلسفة تتأثّر بالعلـو كاألفكار السائدة ُب عصرىا، يقوؿ 
فلسفة أّم عصر زبضع للعلم الذم يسود ذلك العصر، فأّم تغيَت جذرم ُب 

. 1<<العلم يتبعو رّد فعل ُب الفلسفة

فبعد أف كاف موضوع اؼبعرفة العلمية موضوعا مركزيا ُب النقاشات 
الفلسفية اليت كانت تدكر ُب القرف اؼباضي، كاؼبذىب االستقرائي الذم اعتّبىا 

شاىدة اؼبوضوعية كالتجارب اليت ترافقت مع التحليل 
ُ
نتيجة من نتائج اؼب

االستقرائي، أّكدت دراسة تاريخ العلم على عجز ىذا اؼبذىب ُب تقديػم      أك 
إعطاء قيمة خاصة للعلم كتطوُّره، حبيث ىذا اؼبذىب ال يستطيع التعاُمل مع 

عّقدة، كونو يُرّكز على العالقة بُت النظرية كما خُلصت إليو 
ُ
النظريات العلمية اؼب
شاىدات الفردية

ُ
. اؼب

ات اليت طرأت على العلم ُب اؼبرحلة اؼبعاصرة جعلت الفالسفة  فالتغَتُّ
يُؤّكدكف على عجز اؼبذىب االستقرائي، ؿباكلُت إعطاء كصف جديد للعلم، 

ظهور صعوبة الدفاع >>انطالقا من كوف العلم بُنية مفتوحة النهاية، ذلك بسبب 
عن الصورة االستقرائية كاغبتمية للعلم الكالسيكي، أماـ نتائج أحباث الفيزياء 

                                                           
، 1942، (ط)جعفر رجب، دار اؼبعارؼ، القاىرة، مصر، د: جيمس جينر، الفيزياء كالفلسفة، تر-  1

 .14ص
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كتطّورىا ' دركين كأرنست ماندؿ'النظرية كحركة اإللكًتكنات كنتائج أعماؿ 
 1<<كانعكاساهتا على البيولوجيا اؼبعاصرة

تغَّت باستمرار فال يوجد ما 
ُ
فاؼبعارؼ العلمية تُقّدـ لنا صورة عن الواقع اؼب

ىو ُمستقر كال ما ىو دائم، فيما انتهى إليو العلم، فاؼبعارؼ العلمية قابلة للتطوُّر 
كالتجديد دائما، ىذا ما أرادت أف تدعو إليو العقالنية النقدية اؼبعاصرة ُب ُمؤازرة 
القيم اإلبستمولوجية، بل ُب تأسيس الفلسفة على حساب الفكر العلمي اعبديد 

-1884)' باشالر'كؾباكزة الطرح الفلسفي التجرييب الكالسيكي، ؽبذا يدعونا 
أف نُعيد خلق ثقافتنا باالتصاؿ مع ثورات العلم اؼبعاصر، أم أف >>إٔب  (ـ1962

نستجيب لتغَتُّ الفكر العلمي، كبالتإب االستجابة لعمل العلم الذم يأىب االنغالؽ 
. 2<<ُب أّم مذىب إقصائي

رائدا من ركاد العقالنية النقدية،  (ـ1995-1902)' كارؿ بوبر'يعتّب 
ككطرؼ من األطراؼ اليت رُباكؿ إرجاع لفلسفة العلـو قيمتها اػباّصة، مؤمنا بقيمة 

ال أعرؼ مرادفا أفضل للعقالنية >>: العقل كالنقد كمنهج لعملو، يقوؿ
ذات الطابع اؼبنهجي ' بوبر'، كيسهل علينا ُمالحظة أّف مؤلفات 3<<كالنقدية

تتفق عادة باؼبناقشة النقدية لالستقراء من أجل التمييز بُت العلم كالالعلم، حيث 
ّبّرة، أم النظر ربت أّم 

ُ
الحظ أنّو البّد من النظر ُب االستدالالت االستقرائية اؼب

ىل يُبكن تّبير الدعول القائلة بأّف نظرية ما >>: شركط يكوف ىذا التّبير، يقوؿ
ُكّلية ُمفّسرة صادقة عن طريق األسباب التجريبية، أم بافًتاض ِصدؽ القضايا 

                                                           
، الناشركف، منشورات االختالؼ، -  1 ػبضر مذبوح، فكرة التفتح ُب فلسفة كارؿ بوبر، دار العربية للعلـو

 .13، ص2009، 1اعبزائر، ط
ؿبمد ؿبجوب، مركز : ؿبمد بن ساسي، مر: جورج كانغيالـ، دراسات ُب تاريخ العلـو كفلسفتها، تر-  2

 .284، ص2007، 1الدراسات الوحدة العربية، بَتكت، لبناف، ط
، 1986، (ط)ماىر عبد القادر، القاىرة، مصر، د: بوبر كارؿ، منطق الكشف العلمي، تر-  3

 .93ص
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' ىيـو'االختبار، أك قضايا مالحظة معّينة؟ إجابيت على ىذه اؼبشكلة، مثل إجابة 
سباما، ال، ال يُبكننا، فال يُبكن ألّم عدد صادؽ من قضايا االختبار أف ُيّبّر الرأم 

فسِّرة صادقة
ُ
. 1<<القائل بأّف النظرية الُكّلية اؼب

ُب نقده ' كارؿ بوبر'يُبكن أف ُنسجِّل النقاط األساسية اليت انطلق منها 
لالستقراء، كبالتإب نقد الكامل للتجريبيُت الذم كاف اؽباجس الرئيسي الذم الـز 
حياة العقالنية لُيوّفر شركط التقدُّـ العلمي ككذا شركط التقدُّـ االجتماعي، حبيث 

كغَته من علماء ىذا العصر يرل أّف العلم يتقّدـ على ىيئة ' كارؿ بوبر'قبد 
: ُخطُوات أك مراحل أربع

.  مرحلة صورية كهتتمُّ باالّتساؽ الداخلي للنظرية:أوال>>
 .مرحلة شبو صورية هتتمُّ بالتمييز بُت العناصر التجريبية كالعناصر اؼبنطقية: ثانيا
 مرحلة تتمُّ فيها ُمقارنة النظرية اعبديدة بالنظريات السالفة من أجل الوقوؼ :ثالثا

. على التقدُّـ الذم أحرزه العلم
    .2<<مرحلة يتمُّ فيها االختبار التجرييب للنظرية: رابعا

ـُ ' كارؿ بوبر'أّكؿ مالحظة ينطلق منها  لُيّبِّر على ىذه اؼبراحل اليت يتقّد
فيها العلم كاليت ٓب هتتم هبا التجريبية ىو مصدر اؼبعرفة، فهم ٓب يُبّيزكا بُت مسائل 

هّم ىو 
ُ
كيف يتسٌّت لنا اكتشاؼ >>أصل اؼبعرفة كمسائل ِصدقها، ؽبذا فالسؤاؿ اؼب

ال يسأؿ من أين جاءت النظريات، بل يسأؿ عّما ' بوبر'،فػ3<<اػبطأ كاستبعاده
. أعّد ؽبا من اختبارات قاسية

                                                           
 .96بوبر كارؿ، اؼبرجع نفسو، ص-  1
، 2002، 2مائة عاـ من التنوير كُنصرة العقل، دار النهضة العربية، ط-مصطفى عادؿ ،كارؿ بوبر-  2

 .82-81ص ص
 .83مصطفى عادؿ ،اؼبرجع نفسو، ص-  3
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لتّبيره ضعف اؼبذىب ' كارؿ بوبر'ثاين ُمالحظة اليت انطلق منها 
االستقرائي كعجزه عن إعطاء قيمة خاصة لتطوُّر العلم ىو أّف االستقرائيُت 

شاىدة، فػ
ُ
الحظة أك اؼب

ُ
يرفض ىذا التصّور ألّف ما وبدث ' بوبر'يعتمدكف على اؼب

الحظة، يقوؿ
ُ
يضع العآب فُركضا أك أنساقا من >>: عادة ىو أّف النظرية تسبق اؼب

. 1<<النظريات ٍب هُبرم عليها اختبار ُب مواجهة اػبّبة باؼبالحظة أك التجربة
العلِّية كاإلطراد، فما : أساس االستقراء كما رأينا سابقا، اؼبفاىيم اآلتية

من ىذه اؼبفاىيم فهو شأنو شأف أّم عآب، ألّف مبدأ العّلية ' بوبر'يتعّلق دبوقف 
، قضية كاذبة ىذا من الناحية "قانوف ُكّلي زبضع لو ظواىر الكوف"الذم يُقاؿ عنو 

النظرية البحتة، ألّف لدينا اآلف من اغبوادث ما ىي بال علل، مثال حركات 
اإللكًتكنات كليست متصلة كإمّبا شبيهة بقفزات الكنجارك كال توجد قوانُت عّلية 

ليس حقيقة منطقية خالصة، ' بوبر'زبضع ؽبا تلك القفزات، إذف االستقراء ُب نظر 
لو كاف االستقراء مبدأ منطقيا خالصا فلن تكوف >>: كُيّبىن على ذلك بقولو

ىناؾ مشكلة االستقراء، ألّف االستدالالت االستقرائية ُتؤخُذ حينئذ على أهّنا 
منطقية سباما كما ىو اغباؿ ُب اؼبنطق االستنباطي، أما كاألمر غَت ذلك فإّف ىذا 

.    2<<اؼببدأ يصبح قضية تركيبية ال يوقعنا نفيها ُب التناقض
معيار "ُب مقابل االستقراء دبعيار أظباه ' بوبر' يرتبط مبو العلم عند 

، الذم ُيشَت إٔب اػباصية التجريدية لنسق من القضايا، بينما "القابلية للتكذيب
إٔب القواعد اػباصة اليت هبب ازّباذىا لتعيُت شركط تكذيب ىذا " التكذيب"ُيشَت 
، فاالستقرائيوف يُطالبوف نظريات علمية ذات درجة عالية من 3<<الّنسق

االحتماؿ، كؿُبتول النظرية ىذه قليل، لكن معيار القابلية للتكذيب ُمرتبط بنمّو 
                                                           

 .80بوبر كارؿ، منطق الكشف العلمي، مرجل سابق، ص-  1
 .67اؼبرجع نفسو، ص 2
رؤية علمية، دار النهضة العربية، بَتكت، لبناف، -ؿبمد ؿبمد قاسم، ُب الفكر الفلسفي اؼبعاصر-  3
 .300، ص(ط،س)د
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: يقوؿ. العلم كبو نظريات زُبّبنا عن العآب، ؿبتواىا اؼبعرُب كاسع كأقل احتماؿ
إّف النظريات اليت زُبّبنا بأشياء أكثر عن العآب ىي تلك اليت رُبـر أك ُتستبعد >>

. 1<<أكثر
: ُب مقابل االستقراء ُب الشكل اآلٌب' بوبر'يتحّدد منهج 

 2م ←أ أ  ← ح ح ← 1م
. اؼبشكل النظرم: 1ـ

. حل غَت هنائي مؤقت: ح ح
. إستنباط قضايا أساسية: أ أ
 .مشاكل أخرل: 2ـ

 
 

                                                           
 .301اؼبرجع نفسو، ص-  1
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 :خـاتـمة
يبدك أف الفلسفة ٓب تًتؾ أّم شيء لتبحث فيو، كمهّمة البحث اليت تقع 
على عاتق الفيلسوؼ تستوجب بالضركرة اؼبقياس أك اؼبعيار الذم يُقاس بو مدل 
انتظاـ ىذا البحث، ؽبذا وبرص الفيلسوؼ دائما على اؼبنهج أك ؾبموعة اؼبسالك 
كالقواعد ُيسَّت الفيلسوؼ أك الباحث بصفة عامة على درهبا حبثا عن اغبقيقة أثناء 

. ُمعاعبتو للمواضيع ُب شىّت اؼبيادين
كالعلم دبنهجو ال يُفارؽ أبدا ُمهّمة الفيلسوؼ، بل بالعكس من ذلك، 

عندما يطرأ تغَتُّ على العلـو أثناء سَتىا على ىيئة ُخطوات، أك عندما هبرم عليها 
تعديل، فإّف ىذا التعديل يُؤثّر على الفلسفة، حيث توِكل لنفسها ربليل مناىج 

جوف ستيوارت 'أك ' بيكوف'العلماء أك عمليات تفكَتىم، كما ىو اغباؿ عند 
. 'مل

بالرغم من انفصاؿ العلم عن الفلسفة خالؿ القرنُت السادس كالسابع 
جعل من العلم األرضية اليت زبِدـ قضايا الفلسفة من ' بيكوف'عشر، إالّ أّف 

جديد، كمرحلة حاظبة كىامة ُب تاريخ التفكَت اؼبنطقي، أم بعث الركح العلمية 
ُب ذبديده لألعماؿ '  مل'إٔب الفلسفة بعد سيطرة اؼبيتافيزيقا ؼبدة أطوؿ، ككذا 

البيكونية األكثر مسايرة إلقبازات الِعلم خالؿ القرف التاسع عشر، ؽبذا نريد أف 
لبتم البحث بأىّم النتائج اؼبتوّصل إليها على مدار ثالث فصوؿ، خصوصا ما 

: يتعّلق باؼبنطق االستقرائي عند كل كاحد منهما، أىم ىذه النتائج
 دراسة تاريخ الفلسفة ُمهّم، كما أّف دراسة تاريخ العلم ُمهّم ىو -

اآلخر، للكشف عن اآلليات كاألسس كاؼببادئ اؼبنهجية ؼبختلف الذىنيات عّب 
كضعت منطق للتفكَت . 'أرسطو'التاريخ، فكما أّف العقالنية اإلغريقية ُب شخص 
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سلمُت دكر ُب تطوير اؼبناىج العلمية 
ُ
السليم رغم صوريتو، فإّف للعرب كاؼب

، أم أّف تُراث العلم كفلسفتو أصيل عند العرب 'مل'ك' بيكوف'االستقرائية قبل 
سلمُت، إذ أنّنا قبد مايلي

ُ
: كاؼب
للقواعد كاألسس السليمة للتفكَت، فالعقل ' أرسطو' االىتماـ الكبَت الذم كالّه -أ

البّد أف يكشف عن الواقع كما ىو عليو من نظاـ كشفا فُبَنهجا، إالّ أّف 
، ألّف القياس يتعّلق بالبحث التجريدم كىبدـ غرض 'أرسطو'ينقد ' بيكوف'

الفلسفة كىو مبادئ الوجود القصول، كال ىبدـ الواقع، بالرغم من الصورة 
. ، صورة أمينة للواقعة اعبزئية'أرسطو'اؼبنطقية عند 

هّمة اليت تقع على عاتق الباحث، ككتاب الطب - ب
ُ
بلوغ القانوف ىي اؼبرحلة اؼب

، شهادة توّضح اؼبمارسة العلمية ُب الطب، كاضعا القانوف، 'ابن سينا'عند 
. نستقرأىا بالرجوع إٔب ُخطوات اؼبنهج التجرييب

رسالة العلم ىو أف نكوف على كعّي هبّمة القواعد كللمسلمُت دكر ُب تبليغ - ج
الذم بدكره كضع كصف منهجي ' ابن طفيل'ىذه الرسالة، كما ىو اغباؿ عند 

. لطريقة علمية من الطراز األّكؿ
 مفتاح العلم اؼبنهج، بل ىو اؼبعيار الذم مُبّيز بو ما ىو علميُّ كزائف، -

' بيكوف'لكن البّد أف يكوف اؼبنهج ُب عمقو نقد مستمر ال ُمتناىي، ؽبذا نقد 
القياس األرسطي، ألنّو يوقعنا ُب اؼبيتافيزيقا، ُب الوقت الذم كبن حباجة فيو أف 

 .نكوف أسيادا على الطبيعة، إالّ بواسطة االستقراء
ال يكفي االستقراء كمنهج ُب إنشاء فلسفة علمية تدرس الطبيعة، بل - 

علمية التحليل ُمهّمة ُب ىذا اإلنشاء، كىذا يرتبط أكثر دبُراعاة التطّور الذم وبصل 
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ربليل االستقراء بأكملو استجابة للبحث العلمي ' مل'على مناىج العلم، ؽبذا أراد 
. كتغَّتاتو خالؿ العصر الذم عاش فيو

 يشًتؾ العلم كالفلسفة غالبا لبلوغ غاية كاحدة، لكن ال هبب أف -
اؼبنطق ' بيكوف'لُبلط بُت البحث ُب اؼبيتافيزيقا كالبحث ُب الطبيعة ؽبذا نقد 

نفسو، ' أرسطو'األرسطي، لكّنو ٓب ُيّبّر مبدأ العّلة، خوفا منو أف يقع فيما كقع فيو 
أعاد االعتبار للعّلة ال العّلة األكٔب، كإمّبا العّلة اليت تكشف العالقة بُت ' مل'أـ 

. الظواىر الطبيعية
الحظة نبا دبثابة ّك األساسي لكل عملية ُب البحث -

ُ
 التجربة كاؼب

العلمي، لكن ربقيق الُفركض ىو الذم يضع ىذه العملية بصبغة علمية، نتأّكد 
. قواعد لتحقيق الفركض' مل'منها على صّحة القوانُت، ؽبذا كضع 

دبا أّف العلم يتغَّت كيتطّور، البّد أف كبلل طرقو كمنهاجو، حبيث عملية - 
اؼبنهج ' كارؿ بويو'التحليل ىذه تتطّلب خدمة التغَّت كالتطوير، ؽبذا ينقد 

    .االستقرائي كُيصّحح دكر فلسفة العلـو اؼبنوط هبا
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